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ደሃይ ረዘነ ...
ሕውስዋስ መግቢ
ኣውደኣመት

መንእሰይ

ጽሕዲ

ሓበን

ልደት

ፍጹም

ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ ቃለ-ቡራኬ ሂቦም

ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ - ዋና ጸሓፊ
ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሃዶ
ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ብምኽንያት
በዓል ልደት ቃለ-ቡራኬ ሂቦም።
ኣቡነ ሉቃስ ኣብ ቡራኬኦም፡ ኣብ

ውሽጥን ወጻእን ንዝርከቡ መእመናን፡
ኣብ ምሕላው ወሰናስን ሃገርን ልምዓትን
ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት
ምክልኻል፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም
ንዝርከቡ ሕሙማን፡ ብሓፈሻ ንኹሎም

መእመናን “እንቋዕ ናብ ብርሃነ ልደቱ
ኣብቃዓኩም” ኢሎም።
ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ ወሲኾም
ንኣስተምህሮ ቅዱሳን መጻሕፍቲ
ብምጥቃስ ኣብ ዝሃብዎ ምዕዶ፡
ንጽጉማት ምስ እንሕግዝ፡ ንስኡናትን
ንዘይብሎምን ምስ እነማቕልን ንስድራ
ስዉኣት ምስ እንጥውርን፡ እቲ እነኽብሮ
በዓል ዕግበትን ቅሳነትን ከም ዝህበና
ኣረዲኦም።
በዓለ ልደት - በዓል ፍቕርን ሰላምን፡
በዓል ሓድነትን ስምረትን ኪገብረልና
ሰናይ ምንዮቶም ድሕሪ ምግላጽ ከኣ፡
ህዝቢ ሓድነቱ ዓቂቡ ኣብ ኩሉ’ቲ
ዝካየድ ልምዓታዊ ስርሓት ብዝለዓለ
ኪሳተፍ ኣዘኻኺሮም።
ኣብ ካልእ ዜና - ብብጹእ ኣቡነ ሉቃስ
ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ
ተዋሃዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ
ዝተመርሐ ልኡኽ፡ ኣብ ኤውሮጳን
ኣመሪካን ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ስራሕ
ዑደት ብምግባር፡ ኣብ ኣኼባታት
መራሕቲ ሃይማኖት ከም እተሳተፈን
ምስ መእመናን ርክባት ከምዘካየደን
ተፈሊጡ።
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ማሕረዝ
ብሉጽ ተጻዋታይ
ኣፍሪቃ 2016 ኮይኑ

ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ትግባረ
መደባት ልምዓት ተመጒሱ
ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡሳን ዞባታት በሪኽን
ጋላ-ነፍሒን፡ ብምውህሃድ ኣካላት መንግስትን
ህዝብን ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ምዃኑ
ተሓቢሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣብ ዝተኻየደ
ህዝባዊ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
ወይዘሮ ልኡል ኣስራት፡ ልምዓታዊ መደባት
ንምዕዋት ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ይካየድ ከምዘሎ፡
ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝተመዝገበ
ዓወታት ንምድንፋዕ ክካየድ ዝጸንሐ ስራሕ፡
ምስ ልዑል ህዝባዊ ተሳትፎ ክቕጽል ምዃኑ
ገሊጻ።
ኣብ 2016 ልዕሊ 258 ሽሕ ሄክታር
ከምእተዛለየን፡ ኣብ እቶታውነት ሕርሻ ዓቢ
ደገፍ ከምዝገበረን፡ ብህዝብን ተመሃሮን

ዝተተኽለ 154 ሽሕ ፈልሲታት - ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ በጺሑ ከምዘሎ እውን ሓቢራ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ ኣብ ዝተኻየደ
ተመሳሳሊ ኣኼባ ድማ፡ ምጽጋን ጽርግያታት፡
ምክትታል ገስጋስ ትምህርቲ፡ ምቊጽጻር
ሕማማትን ምግታእ ሃሳዪ ልምድታትን፡
ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ከምኡ’ውን
ምውዳብ ስልጠናታት ንጽጉማት ደቂኣንስትዮን መንእሰያትን ዘጠቓለሉ - ኣብ
2016 ካብ ዝተተግበሩ መደባት ምንባሮም
ተገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ ኣቶ
ሃብተ ገብረማርያም፡ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ’ቲ
ዝተሰላሰለ መደባት ብምምጓስ፡ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክቕጽል
ትጽቢት ከምዝግበር ኣረዲኡ።

ፎርቶ-ሳዋ - ኣልማዕቲ ጀራዲን
ብፍርያቶም ይተባብዑ
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ ኣብ
ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ሓረስቶት
ብዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርታት፡

ፍርያቶም ብመጠንን ዓይነትን
ምዕባለ የርኢ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ኣብ ምውሓስ ማሕበራዊ ድሕነት ተራ መሻርኽቲ ክዓዝዝ ተሓቲቱ

ኣብ ምውሓስ ማሕበራዊ ድሕነት፡
ተራ ኣካላት መንግስትን መሻርኽትን

ክዓዝዝ፡ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ኣቶ ካሕሳይ ገብረሂወት ጸዊዑ።

ሚኒስተር ካሕሳይ ነዚ ጻውዒት’ዚ
ዘቕረበ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን

ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ዓመታዊ
ንጥፈታቱ ንምግምጋም ኣብ ዘቃንዖ

ኣኼባ’ዩ።
ዳይረክተር ናይ’ቲ ጨንፈር ኣቶ
ዮሴፍ ተስፋይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣብ
16 ንኡሳን ዞባታት፡ ኣብ ጉዳይ መሰል
ቈልዑ፡ ስንኩላን፡ ዘኽታማት፡ ጽጉማት
ዜጋታትን ምእላይ ስድራ ስዉኣትን
ዝተባባዕ ስራሕ ከምእተተግበረ ገሊጹ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ 125 ቈልዑ
ንዝኣልያ 31 ጽጉማት ስድራ-ቤታት
ብኣስታት 957 ሽሕ ናቕፋ ብጥሪትን
ንግድን ከም እተጣየሳ፡ ን1450 ጽጉማት
ተመሃሮ ናውቲ ትምህርቲ፡ ን350
ካብኣቶም ድማ ብተወሳኺ ንመግዝኢ
ዩኒፎርምን ክፍሊት ትምህርትን ዝኸውን
ገንዘባዊ ሓገዝ ከምእተዋህበ ተፈሊጡ።
ብዘይካ’ዚ፡ ንጉዳይ ሽቕለት፡ ቊጽጽር
ኩነታት ስራሕን ዝምድናታት ዕዮን
ሕጊ ዕዮን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ
ተዋሂቡ።

ርሑስ በዓል ልደት !

ሓዳስ
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ዓንሰባ - ውህደት መሻርኽትን መንእሰያትን ተገምጊሙ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ተራን ውህደትን
መሻርኽትን ሕብረተሰብን - ኣብ
ምሕያል ውዳቤን ዓቕሚታትን
መንእሰያት ዝግምግም ርክብ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ተራን ኣበርክቶን ሽማግለታት
ኣዕሩኽ መንእሰያት፡ ኣካላት መንግስትን
ሕብረተ-ሰብን ኣብ ጉዳይ መንእሰያት
ንምውህሃድ ዝተገብረ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪ
ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ፡ ንዝበለጸ
ውጽኢት፡ እቲ ዝምድና ዝያዳ ክዓምቚ
ኣተሓሳሲቡ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ዓንስባ መንእሰይ

ኣዛዚ በረኸትኣብ ድማ፡ ሽማግለ ኣዕሩኽ
መንእሰያትን ኣካላት መንግስትን
ግንባርን፡ ኣብ ህልው ጸጋታት ምርኲስ
ዝገበሩ፡ ኣበርክቶ መንእሰያት ንምዕባይ
ባይታ ዝፈጥሩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኩሉመዳያዊ ንጥፈት ዝዋስኡ ብምዃኖም፡
ተራኦም ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ኣብ ከተማ ከረን፡ ዓዲተከሌዛን፡ ዒላ-በርዒድ፡ ኣስማጥ፡ ሃበሮ፡
ሓመልማሎ፡ ሓልሓልን መለብሶን
ብመሻርኽቲ ዝስርሑ ዘለዉ መዘናግዒ
ማእከላት መንእሰያት፡ ኣብ ደረጃ

ምዝዛም ከምዝርከቡ በሪሁ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ዝተገብረ
ተመሳሳሊ ኣኼባ፡ ኣብ 2016 ክትግበሩ
ተወጢኖም ዝነበሩ መደባት ስራሕ ዝዓበየ
ክፋሎም ከምእተሳለጠ ተሓቢሩ።
ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ዑመር መሓመድ፡ ምውህሃድ
ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ ከምዘድሊ ብምጥቃስ፡ ማሕበር
ኣብ 2017 ክትግበር ካብ ዝሓንጸጾም
መደባት፡ ኣብ’ቶም ከድምዓሎም ዝኽእል
ጸቒጡ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ፡ ብምኽንያት ብዓል ልደት፡ ካብ ንግሆ
ሰዓት 9፡00 ጀሚሩ ዝተፈላለየ ኣዘናጋዒ መደባትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሱዳን
ካርቱም ብምኽንያት ብዓል ልደት፡ ዝተኻየደ መደብን ክቐርብ እዩ። ርሑስ
በዓል።

ሰንበት 08/01/2017
ሰዓት

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ፎርቶ-ሳዋ - ኣልማዕቲ ጀራዲን ...
ሓላፊ ኣሃዱ ቊጠባዊ ልምዓት
ናይ'ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑቕበ
ገብረኣምላኽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡
ሓረስቶት'ቲ ከባቢ ኣቐዲሞም ኣብ
መጓሰን ልምዳዊ ሕርሻን ጥራይ
ይነጥፉ ምንባሮም፡ በብግዜኡ
ብዝተፈጥረ ባይታን ብዝተገብረሎም
ምትብባዕን ግን፡ ብጸጋታት ከባቢኦም
ክረብሑን ህይወቶም ክልውጡን
ከምዝበቕዑ ገሊጹ።

ኣብ'ዚ ግዜ'ዚ ኣብ ንኡስ ዞባ
ፎርቶ-ሳዋ ብመስኖ ዝለምዕ 2,100
ሄክታር ከምዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ዑቕበ፡
ነቲ ከባቢን ኪኖኡን ዝኸውን እቶት
ይርከቦ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣመሓዳሪ ከባቢ ሆሚብ ኣቶ
ውሃጅ ዑስማን፡ ኣብ ወሰናስን ሩባ
ሳዋ ዝርከብ ሰፊሕን ፍርያምን መሬት
ብመስኖ ይለምዕ ከምዘሎ ብምሕባር፡
ብፍላይ ፍርያት በርበርን ሽጉርትን
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፋሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ዋና/ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454 - 07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኣብ ዕዳጋታት መላእ ሃገር ይበጽሕ
ምህላዉን ጽቡቕ ጠለብ ከምዘለዎን
ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ ዝካየድ
ዘሎ መስኖኣዊ ልምዓት፡ ንኣስታት 3
ሽሕ ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል
ከፊቱ ከምዘሎ፡ ሰነዳት ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ የረድእ።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

9፡00
9፡28
11፡05
11፡35
12፡15
13፡30
14፡00
16፡40
17፡25
18፡55
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ

ካርቱን
ሄሎው ደባይ
ብጋህዲ
ፓኖራማ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብቐጥታ
ሙ/ድራማ
ሞዛይክ ብቐጥታ
ኣብዚ’ሰሙን’ዚ
ማእገር ብቐጥታ
ህርመት
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ድዋን 1ይ ክፋል
ዜና ትግርኛ
ድባብ
ዜና ዓረብ
tec insight
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሰኑይ 09/01/2017
ሰዓት

መደብ

12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡15
14፡50

ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ

15፡35
16፡35
17፡25
18፡10
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

ተኽታታሊት ፊልም ቻይና E-2

sport highlights
N/Geographic

ሄራር
መደብ ሙዚቃ
ማእገር
ዜና ትግረ
ፍሉይ መደብ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ

tec insight
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

7 ጥሪ 2017 - ገጽ 3

ሕርሻን
መግብን
ኤርምያስ ሰሎሞን

ሕውስዋስ መግቢ ኣውደኣመት
ኣብ ፎርኖ ዝበሰለ ካፕሬቶ
- 1 ኪሎ ስጋ ካብሬቶ
- 3 ማንካ ጣውላ ብደቂቕ
ዝተመትረ ሽጉርቲ ቐይሕ
- 1 ማንካ ጣውላ ሽጉርቲ ጻዕዳ
- 1 ማንካ ጣውላ ሮዝማሪኖ
- 1 ኩባያ ዘይቲ

- 1 ማንካ ጣውላ ባዘሊኮ
- ¼ ኪሎ ኮመደረ ብፍሩይ
ዝተመትረ
-1 ማንካ ሻሂ በርበረ ጸሊም
- 1 ማንካ ጣውላ ፐርሰሜሎ
- ቁሩብ ጨው

ርሑስ በዓል
ልደት!

ኣገባብ ኣሰራርሓ።ነቲ ስጋ ካፕሬቶ ቁርጽ ቁርጽ ኣቢልና። ሓጺብና ኣብ ቅብኣት
ዝተለኽየ ባዴላ ንሰርዖ፣ ቀጺልና ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ
ኣስፔዛ።- ሽጉርቲ ቀይሕ። ሽጉርቲ ጻዕዳ። ሮዝማሪኖ። ባዘሊኮ።
በርበረ ጸሊም። ፐርሰሜሎ። ኮመደረን ጨውን ንኹሉ በብተራ ኣብ
ልዕሊኡ ምስ ነስነስናዮ ብማንካ ጌርና ዘይቲ ኣፍሲስና ኣብ ፎርኖ
ነእትዎ፣ ምስ በሰለ ኣውጺእና ከም ካልኣይ መግቢ ንቕርቦ፣
***

ኣሮስቶ ደርሆ ምስ ኣሕምልቲ
ዓቐን።- 1 ከምቲ ግቡእ ዝተቘራረጸ ደርሆ። 1/2 ኩባያ ጠስሚ።
1/4 ኩባያ ዘይቲ። 1 ማንካ ጣውላ ባዘሊኮ። 3 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ
ፐርሰሜሎ። 1 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ ጻዕዳ ሽጕርቲ። 1/4 ኺሎ ቀይሕን
ቀጠልያን ፐፐሮኒ ንቑመት ዝተመትረ። 1/2 ኺሎ ድንሽ ተቐሪፉ
ንቑመት ዝተመትረ። 1/4 ኺሎ ካሮት ተሓኺኹ ንቑመት ዝተመትረ። 1
ማንካ ሻሂ ጸሊም በርበረ። ጨው ድማ ከም ኣድላይነቱ፣
ኣገባብ።ነቲ ስጋ ደርሆ ኣጽሪና ሓጺብና ካብ ማዩ ኣጸቢቕና
ነጽፍፎ። ቀጺልና ኣብ ድስቲ ጠስምን ዘይትን ኣምኪኽና። ኣብኡ ኣእቲና
ንቐልዎ፣ ድሕሪ'ዚ። ካሮት። ፐፐሮኒ። ባዘሊኮ ኣእቲና ነብስሎ፣ ኣብ ኣጋ
ምብሳሉ። ድንሽ። ጻዕዳ ሽጕርቲ። ጸሊም በርበረ። ፐርሰሜሎ። ጨው ጌርና
ኣወሃሂድና ክሳዕ እቲ ድንሽ ዝበስል ኣጽኒሕና ነውርዶ፣ ኣህድእ ኣቢልና
ኸኣ ንመግቢ ንቕርቦ፣
***

ዓቐን
•
•
•
•
•
•
•

ብሱል ሰላጣ

ፐርፐሮኒ
ቀይሕ ሱር
ብሱል ድንሽ
ክልተ ማንካ ጣውላ ዘይቲ ሰላጣ (ኦልዮ ኦሊቫ)
ሰለስተ ብሱል እንቋቝሖ
ቁሩብ ጨው። ቁሩብ በርበረ ጸሊም
ክልተ ማንካ ጣውላ ኣቸቶ ወይ ማየኖዝ

ኣገባብ።ነቲ ፐርፐሮኒ ሓጺብና ንመትሮ፣ ከምኡ’ውን እንቋቕሖ።
ድንሽ። ቀይሕ ሱር ቀሪፍና ንመትሮ፣ ማዮኖዝ ዘይትን
ጨው። በረበረ ጸሊም ብሓደ ሓዋዊስና እንደገና ምስቲ
ኣሕምልቲ ሓዋዊስና ኣብ ሸሓኒ ንቕርቦ፣ እዚ ከም ካልኣይ
ዓይነት መግቢ ዝቕረብ ኰይኑ። ንኣርባዕተ ሰባት ከመግብ
ይኽእል፣

ካብ ዓይነታት መረቕ
መረቕ ስጋ ከብዲ
ዓቐን።- 1/4 ኺሎ ስጋ ከብዲ ናይ ብዕራይ
- 2 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ ፐርሰሜሎ
- ሓደን ፈረቓን ሊትሮ መረቕ ደርሆ/ ዳዶ
- 1/2 ኩባያ ማርጋሪን
- 1/2 ኺሎ ዝደኸመ ጉንዲ ሰዴኖ
- 1 ማንካ ሻሂ በርበረ ጸሊም
- 1 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ ሽጉርቲ ጻዕዳ
-1 ማንካ ጣውላ ሓርጭ
- 2 ኩባያ ጸባ
- ጨው ከም ኣድላነቱ

ኣገባብ።-

ሕምባሻ
ተምሪ
ዓቐን
• ½ ኺሎ ተምሪ
• 2 ኺሎ ሓርጭ ፊኖ
• 1 ኩባያ ዘይቲ
• 1½ ማንካ ጣውላ
ጨው (ማይ ልቡጥ ከም
ኣድላይነቱ)
• 3 ማንካ ጣውላ ለቢቶ
• ½ ኩባያ ሽኮር
• 1 ማንካ ጣውላ ሕካኽ
ለሚን
ኣገባብ
ነቲ ተምሪ ፍሪኡ ኣልጊስና
ቁሩብ ኣትሪፍና ኣብ ማይ
ውዑይ ኣእቲና ብማንካ ጌርና
ኣጸቢቕና ነሕብሮ፣ ድሕሪ'ዚ
ለቢቶ። ሓርጭ። ጨው። ዘይቲ።
ሕካኽ ለሚን ኣብ ሓደ ዕሙቕ
ዝበለ ኣቕሓ ንገብሮ፣ ነቲ
ማይ ውዑይ ኣተርኪስናዮ
ዝጸናሕና ተምሪ ኸኣ ብገፊሕ
መዝቆቒ ዘቚቕና ምስኡ
ንሕውሶ፣ ድሕር’ዚ ማይ
ልቡጥ እና'ንጠብና ኣጸቢቕና
ንሓስዮ፣ ነቲ ብሑቕ ከኣ
ትርር ዝበለ ጌርና ንሓድጎ፣
ክሳብ ሓፍ ዝብል ከኣ ነጽንሖ፣
ክንስንክቶ ምስ ቀረብና። ነቲ
ዘትረፍናዮ ተምሪ ቆራሪጽና
ምስኡ ንሓስዮ፣
ድሕር’ዚ ኣብቲ እንጥፍጥፈሉ
ኣቕሓ ምስ ጠፍጠፍናዮ።
ካብ 5-10 ደቒቕ ኣጽኒሕና
ከም ድላይና ጌርና ሸሊምና
እንቋቚሖ ወይ ርግኦ ለኺና
ኣብ መጎጎ ነእትዎ፣ ቅይሕ
ክሳብ ዝብል ብኽልቲኡ ሸነኽ
ኣብሲልና ኸኣ ነውጽኦ፤ ምስ
ዘሓለ ንመግቢ ነቕርቦ፣

ነቲ ስጋ ከብዲ ኣድቂቕና ንመትሮ፣ ቀጺልና።
ኣብ ድስቲ ገምጢልና። ማርገሪን። ሰዴኖ። ፐርሰሜሎ።
ሽጉርቲ ጻዕዳ ኣእቲና ቁሩብ ንቐልዎ፣ ጨውን
መረቕን ኣእቲና ኸኣ ነብስሎ፣ ኣብ ካልእ ድስቲ ድማ
ነቲ ዝተረፈ ማርገሪን ኣምኪኽና ሓርጭ ኣእቲና ቅይሕ
ክሳዕ ዝብል ንቐልዎ፣ ጸባ ጌርና ኸኣ ነብስሎ፣ ምስቲ
ዝበስል ዘሎ ስጋ ከብዲ ሓዊስና እናኣሕበርና። ሓንሳእ
ኣብሲልና ነውርዶ፣ ውዑዩ ኸኣ ንመግቢ ንቕርቦ፣
***

መረቕ ካውሎ ካቡቺን
ቀይሕ ሱርን ምስ ባኒ
ዓቐን።- 1 ንእስ ዝበለ ካውሎ ካቡቺ
- 1 ኺሎ ቀይሕ ሱር
- ክልተን ፈረቓን ሊትሮ መረቕ ደርሆ/ ዳዶ
- 1 ዓቢ ሽጉርቲ ቀይሕ ብደቂቕ ዝተመትረ
- 1 ማንካ ሻሂ በርበረ ጸሊም
- ፍርቂ ኩባያ ፎርማጆ
- 8 ባኒ ብኸቢብ ዝተመትረ
- 3 ማንካ ሻሂ ማርጋሪን
- 3 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ ፐርሰሜሎ
- 1 ማንካ ጣውላ ዝደኸመ ሽጕርቲ ጻዕዳ
- 1 ኩባያ ጽማቝ ኮመደረ
ኣገባብ።ነቲ ካውሎ ብደቂቕ መቲርና። ሓጺብና ካብ ማዩ
ነጽፍፎ፣ ነቲ ቀይሕ ሱር ከኣ ቀሪፍና ብደቂቕ
ንመትሮ፣ ቀጺልና። ካውሎ። ቀይሕ ሱር። ሽጉርቲ ቀይሕ።
ሽጉርቲ ጻዕዳ። ፐርሰሜሎ። ጽማቝ ኮመደረ። ማርጋሪን።
ብሓንሳብ ሓዊስና በቲ መረቕ ጌርና ንስኽትቶ፣
ኣጸቢቑ ምስ በሰለ። ብማንካ ጌርና ኣድኪምና በርበረ
ጸሊም ነስኒስና ኣወሃሂድና ነውርዶ፣ ብውዑዩ ኸኣ ነቲ
ባኒ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓሊ ረብሪብናዮ ንጸንሕ’ሞ
ኣብ ልዕሊ’ቲ ባኒ ነፍስሶ፣ ፎርማጆ ነስኒስና ንመግቢ
ንቕርቦ፣
መም. ፍረወይኒ ገብረሂወት

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111
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ôĉàƒŇƵČ

 ƶŕÿ÷ôƖ ƜǆŲ ĜňŚ űŴŊ
ƆŴĔƄƗ ƆȣŚŷȳ ƄŅǆŴǆ Ǝȡù Ŵǆ
 ƎŖę ȣľĖ ƊƯĢȲ ŶňŊȲ ĜňŚ ǡȏ Ǝȓùĉ Ƅôƨȸ ƄŅǆŴǆƉ ıĕŊ ƶĄġúĉƶŚęǦĉƨƭǆűŚġƆöȳ
ƌŊŴǆĜňŚġƆöƖȸ
ƶĜƄùƨġƆùŘŚŴǆĉƯƴŊŶùĉǋ Ŋęñ ƎŊù Ƅôƨȸ ƄŊÍśĉ ŊƌĈė
űǆĕųȳ űƷĉ ŶǻȞŘŚ ƆƳƄśĉ ƉƄ ƶŕğƆõġƆùŘŚęƆǁÍǁôĆǉǇȳ
 ŊÿȞħ Ŵǆ ŚĤƭŗƅŶ ŊðėŚŴ
ǉġƆŴŅôųƁƌǆǏĉűǆĔȳ
ƄŊÿǉĜąŶƎŶǉǆŴǆĜňŚ ňñ÷Ƥ ƎǌŶ ƶŕƖǎŴ ǉĬƄŶġŚǇȲ
ĉġöƢǆġƆöƎŚǉǦĆŚƛƆöȸ
Ŋȣ÷ǆ ƉƄ ňñ÷Ƥ ƎǌŶ ŚǦęż
ŶľŊƄǉƄĄƭġŶŊƖĄǆŶ
ƃƘȞöĉƎǇȸ
 ƎŶǎÍƳ ƎŊôƌ ƄǆƎƆùŶÍǁȳ ƶŕƖǎűŚȲ ňñ÷Ƥ ĭŷ ƶŕĿűűŚ
 ĬǌĄĜŶŅŚ ƄŊ ƆŶǌ ƄĊǆÍǁ ĉƛŶǄŖ ƄŊ ƧĩǹƤ ǎùǁŕǆÍǂ ĜŅǆŗƎġƆùŊǹƯĆÍǂňñƶŊôųȳ
ŶġęÿŚƋƯǤŅŚŚĔƛŊúĉǏȸ
ƱāùȤ űǆĔȳ ŊƯǎĄ ƌňǆ ŚƭŇ ƶĉęƏġȳǉġƎŊôųƆŶƉúƄŊƭĜęŕ
ǫùƄĊǆ ƉƄ ƌŊ Ąȓÿȣŗ Ĭǋÿ ǉĻľ ÿŶŗ ġƆö ƎġƆù ƆƛƆùÍǁȳ
ƄǆĔƖŅúĉŶȳ
ƶŕȡ÷ôǁ ġƆùŘŚ ŚġƆù űǆėȳ ƄŊ ƧĩǸ ƭĜęŕ ǉĻľ ƶĜƄùƎƥ
ġôĉŶŘǆȸ
Ƅű ƖƄ űŗ ġƆùŘŚ ŴŘ ǆǉǦĊŶ ġƆöÍƧŶ ƆƶƎęÍǁȳ ġôƳ ŊƧĩǹƤ
ǎùǁŚ
ŕŅǣĜ
ƆŶŕ
ǉƄ
ġƃôġ
ƄŊ
ǆÿŴǻǼŶ űǆĔȳ ƄŊ ƎĔĉŗ
 ƴǣŚ ŶűŊĜǆ Ɖĉ ƄęŗġŚ
Śĉñęŗ ƄŊ ƶƭȎŴõ ƆƥŶ ƉƄ űŗ ĜąŶ Ƅƶǂ ŊƲā ġƆùŘŚ ƎġƆù ƄǆĲȎęƊƥŶ ƱôƗȳ ƯǤŅŚ ƎĔƎŊ
ƄŊǡƴŴƶűŅĔƄęćǎǇŴȲƉĔŶǍğŴȲ ǆƛƆùÍǁȳ
ƆŶŕ Ɯǆű ŶƙùƇŚ Ǝĉñę Ƅôųȳ
ğúŶŴȲ ƢƱŕ ƄŊ ƢĔĹŚ ƆġƆú
ŕñƧƛǎǄűǆėȸ
Ƅű ǦŴ ƎġƆù ǉƄÍĉŅę Ǝĉñę
űǆĔȳ ŊǎāĖƂ ŊƖĄǆÍǂ Ŷƭǆ
 ƆƢȳ ƆŘ ĜŊ ĄŕƭŇŚŴ ƏǆŴ ƄǆŅļƯƊŶ ƱôƗȳ Ɔŗ ĶŶĶ Ŵǆ
ŊŶȏę ƎęǉƄų ƄǆƎƆùŶ ïŶǉŅŚ Ɗõ ǦƵ ÏƄŶŗ ƱǆŚġƆùŴȲÐ ŚŊôų ıŊƄÍƧŶŊǦņƆƄǆȞôǻƎƨŶƱôƗ
ĉġöĜŊƎġƆùǙĆĔȳ
űǆėȳ ǉÿę Ŷǉǡ Śǡǆĩ ĉŶňė ĉġ ġôƳġÕ ġÿľ ȳ
ƆŕƌǆǎǇĉƶűŅęƋŶǻȞŘŚȸ

 k

ıŊƄŕƧñŋƘĉƟŲǉƄĄƭġ
ƃƘȞöǻƎǇȸ

ƄŊŗŚĜęÿõŚƌùȑƯǌƢĔĹŚƄŊǹƧ÷ƄƱęǣÿƎŚġƆùÍǄŚȎŶÿƌȳ
ŶƗõĜŊŊġÿľŶȣāĩƧǡȓŶƎŚıŅúĉġęƄƙƖƄŊƱôƥāƧġňñĖ
ŚǎűľȳÿŅŶȣȏĉƎȣôÍǄŚŊïùȳŊƭĉƄŊƄġĄėĉĉāǌęǡƴ
ňŶǌÏƶňŶġŶĬǆÐŕňîõƶȓƥƯǡƴƧŗŕƢöǌƭŊǄȳƯǎĆƄŶŚĉñęŗ
ĉġƄƖôǎćŴǆĄňƆŘǉĔǜŚĉñęŘƄŊŉŚŚĉñęŗĄĹǆĚȲćƆƉ÷ǆ
ǉĔǜ ƄŊ ŉŚ ÿęűŚȲ ƌùƄǆ ǉĔǜ ŚĉñęŘ ƖƄ ƄŊ ŉŚ ǉŶǉŶ ƴƳćȳ
ŊǎāĖÍƳ Ŵǆ  Ǝȣö ǉĔǜ ŚĉñęŘ ŶĉƶƴĉŶ ǦņƆ ïǡėƤ ƄǡùǦúŘ
ŶĉȣȑĉŶŊƭĉĉġƄň÷ŚƲęǄŴŊÍŘƭǋĄŶƆĜǄŚƶƜűŚğƥ
ƢĖǌȳ
ƄŊƳƆƥŶÍƳƄŊƭėǦćƆƉùĄĜùǶųǚĉŴƵĉïćǉƅƷňćƆƉùƉĉ
ŕÿƳŚ āğŊŶ ǡŶƱŊŶ ƏǆŴ ŚĜęā Ƅ÷ȳ ĉġÍƴ ïŊĚĉ ĄŶƆĜǆ ƱƌǆǎŴǇ
ÿȐęƯ÷ùÍĉŊƄęƆƳƶġƯŊÍǂĜŴǆŶňŊȵ

ĴùƭƆŶƉôƘƶűŅĔƋāùĆȸ

űǡĔŚųƱǡ÷ŊǻǦƵǎćġôƱǆűŅĔų
ùƫùƶƜűŴǆĉŊñïùƎƆôŚ
ƄŊƧĩǸƭĜĔŕǉĻľġƆ÷ƧǌǋƁ ƄôƋȴƆƳŊƖĄǆƃƘƄćƯŇùƎǇȸ
 ġÿľ ƄŊƳĬĔňǦƵÍǁȞöǶǇȳ ƭĦǡƄŊŗŴǆĉğāǦƵƄĔƋŅǄȳ
 Ȟôć ŕȞǻĚÍǂ ƎŊù ƆƛƆùȳ
ƄŊġėāƋƔŶƋƎŚġƆöŕƭƳŅ
ǉÿę ƉƄ ćć ƉĉƂ ƭǆűŚ Ƕňǆ
ıŊƄŶƭƘƆŶŘǆÍǂȸŶĉŶŘǆ
ƄôƗȴƌŊśĉƭćƤùŚĔƛŊǇ
ŶƖćƯŊù ÿǣƴŚųÍǄȳ ŊƱǆƎƂÍƧŶ
ƃƘƖŚĹŊƃȸ
ǦŊĔĄùĞƆŶŘǆǆĄġùȸ
Ŵǆ ƏĉųƉĩŶ Əęġ ƢĞǉ ġô ƶűŅęƊ
 ıŊƄ Ŷƭǆ ƆƳÍǂ ƎŊôƌ
ƄƶǇĉĊėùǆñņųÍǇĉȳǡöƇĉ ıĕŊ ÿǣƲų ƎƖƧŶ ǆƛƆùÍǂȳ Ɔŗ
ƄǆƎƆùŶÍǁȳ ïŶǉŅŚÍǂ ȠŶ ƱŊôųȳ
ĬŶǋǦŴƄŕƭňŊǄǆÍǂƎŊùƆǉȣęȳ
ƥ÷ ƎġƆù ƆŶƉôƗÍƧŶ ƉĉƳ ÏĄġƄö ȩǎ ƉűĉȑƄùƋȲÐ ǡöƇĉ
ŶÿŅŶƎŚǡùȓǄƆŶŕƶÿŕƋȸ
ĄĄĔľŘ Ŵǆ ĄÿƲŕǆ Ƣǆ Ưôŕ ÏęğġȲ āŊĖ ƉűĉȑùƋȲÐ ƢƱŕ
ǆŊõųÍǇĉȳŊȣ÷ǆƉƄȣõǆĊėù
ùǉŚƎƖƧŶƆŶƉúƌŊƌùƆñǄňŚ
 ġÿľ ÿŅŶƧƯǆŗÍǄȲĜÿĻŚÍǄȲ
þƱúĉ ƶƖǆǎ Ŵśĉ ĉġö ćôŚ ƶñņų ŶƶűŅĕ Ąćñęŕǆ ƥùŘ ǦƵ ƉŕňƛŶŶ ƎŚȃűľŶ ƱǆŚǉö
Ŵǆ ǡȔĉ ġƆö ġƃô ƎƢġǉúĉ ǉġ ĄÿĖŶććŶŊȣõǆÍǁƶƶƎĚĉȳ
ƭǆűŚĜŊÍǄȳ
ġôƶŊôųÍǁƶġƆùűǆĔȳ
ƆśĉƭćƤùƎƄŚƣŶƎƢȓƂŶ
ƆƥŴƤāùĉƘȸ
ƆŶƉôƣǦŴƄǆŚęŅĩŶȸƄŊƉĄǆ
ıŊƄŚĉñęŗƱǎùǇĶŶĶÍǂȳ
ƄŊƶÿȎĔǦƵĉęƃŚƅǦƶŒĩŶ
ƊűŘŚƢǆïƥñƧǎǂƎŚġƆöǉġ
ŶġƘǦŴƄǆŕćïęƎŶŊƖĄǆǉƄ
ĉƛȡŚȴ ŊƭŊǂ ƖƄ ƭňǆ ƄęŗġŚ
ƶŊôƋȸ
ŶāŊęŘŚŕƥïñǎǇȸĉƛŶǄŖ
ĉƟŶȳ
āŊĖǡȓŴŊĉƧñïǎāŊĖÍǂ
 ƆƢȲ ǡô ĜŊ ƎġƆù ƆŶƉú ȓĉƥ
ƄŊĄƢǌƆŘƎŚŊùǇŚǉùǃ
ƎĜƄùƶƉƄùȳ
ǆǉöȲ ǡô ĜŊ ƭƧ ƶŅô ąƳį
ƆŶŕÍúȸ
ƥ÷ÍƓƄŊĄňƆŘƆŶƉôƗÿŶŗ ƆŴĜĄƪ ƎġƆù ƶǉöÍƧŶ Ƅúȳ
Ƅű
ƖƄ
ĉġ
ĜňŚ
ƆŴƄƯôùƊ
ƎġƆù
 ŶƗúĉ Ɖćǆ ĄŶƆĜǄŚ
ĄĉñęŴ ÏƆƳ ƭǆűŚ āŊĖ ĉġÍƳ
ĬùǸȤĉ
Ɖôùǂ
ƭǆűŚāŊĖƆŶŕǉƄÿƤġƌǇƉĉƳ ƄǆĩǡęŶÍǁȳ ġôƳġ ƉǆŕĤǡęƊÍǁ ŕƧñŋƇĉ
ƶġƆùȳ
Ɔĉűǁúĉȳ
űƳ
ŶĉǦňę
ǎć
űŗ
ňñ
ƭǆűŚ āŊĖ ǆñŅƌȲÐ ƃ÷ ŚĉñĔŴ

ǤƵǶžűŚƏęġÍƧŶŕćïĖŚƆŶƉôƗ
ƶűŅĔŚ ĄƢƉĞÍƓ ƆŶŕ ƝűųȲ ƶǄǌ
ÿŶŗñŊŊŗǤƵǶżƎƖƧŶňñǣ ƢĞǉűǆĔȳ
ǦŴŊŴŕǆȞŕűÍǂŕėǭǊȳűŗġƆö
űǆĕųȳƄŊŗŊïćĄŕƅƶŕƥñŅŴǆ
ƄŊŗƆƥŶÍŗĄƭùŘƤ

·ùÀΎ`6^p

Ĥ^˻ΎĤ^˻
ǊøƵǄťńƉä

ƄŊ ƯôŘƤ ŶǻȞŘŚŴ ƢŚĕ
ŶǉǤǦć įù ƆǄȳ ŊƲÿŚ úĆ ƄŊ
ǦƵƇĉ ƎƯǁǃŶ ƎŚǦŅĕŶ ƶǦŊƇĉ
űǡėŚ ÏȓňāÐ ƆŴŅùŴ ƉűğǦĚĉȲ
ŶǡöƇĉ ǎć ŊƂƂ ƄŇùŴ Ɖĉ
ƶĄǉŊŴǇĉƉǆŕĔȞŶęġưĉġęÿŚ
ƧýǌŚ ƄǆƑŲŶȳ ÏȓňāÐ ŚŊù
įùĄŊƴāŚƂǦƵŴǆïƌǄŚƭƧǉ
ƄƥęāÍǄȳ ƌŊŗ ƶĄǉŊŴǇ Ɖĉ
ĄñǉĆŚŶ ĄüƉöŚŶ ƆŶǻĬĄ÷
įù ǎć ƆǄȳ ĄŊƴāŚŴ ǦƵ
ƆŴïôƢŴȲ ƆĊ ǎć ŶǻȞŘŚŴ ǉƧ
ƄŇùŴƆŴŕƱŴǤƯŴȲÏúĆǦƵƶŊïù
ǁŅôǆŶȲÐ Ŋĉňù ŴŊŘ ȓňā ŶŅȓÿ
ǋŴ ƄǆŶŅȓÿŶ ƧāġűŚ ƱǆÿƶŴ÷
Ąƭùŗ ƄĜǤǣęŴ ġėā ƎŶĄǻǻ
ŶęƁ ƃŴȳ ŊƲā ǦƵ ŶƶƢǶŶŴǇĉ
ƄŊ ĉƯėǴ ƉűŊȓā ŕŅǣġŴ ƎŶġŴȲ
Ɖĉ ƄŅǤǦğŴ ǦŶ ƄǆŶľȓùŶȳ ƆƳ
ćôŚ ƧƯƧƯ ġĉƬŚŴ ƄŊ ÿȐę
ǦƵƎǧǎùǆĔƁȳŊĄŶȓęƆƳǎć

ƶŕƢǶű ĄǉŊ ƉǆŕŕǦŅĔ Ǝŕęȣ
ǆĔƁȳ ȓňā ŚŊù įù ŶÿǄù Ŵǆ
ĉƯǄǆŶ ĉȓćĉŶ ƭľĉŴŶ ŕġȡŴŶ
ŊĉƧğǎȵ ġùŢƥŚȲ ƱǆŕȑƢęŚŶ
ŕġȡ ĴĔȑŚŶÍǄ ŚǡŊĔŴȳ ġôƳȲ űƴ
ÏȓňāÐ ŚŊù įù ƶľŅù ĄŶȞġ
ƎñùƢŴ ǁŅõŶȳ ƢŚĕ ÏúĆ ƎƭǇĉ
ƶĄǉŊƎƨĉ űǡėŚ ƄŊ ĉƯėȤĉ
ƄŊȐüƉƯęȣƄôųÐŊĉňùĉġúĆ
ƱôŴ ęƎŊȲ ŊƧñǎŶ ıǎƧŶ ÿǎĩ
ĄŶȞġŶƆŕƥȳ
ƢŚĕ ƄŊ ġėāŴ ŶűŊġŴ Ŵǆ
ĉŶľļāŶĉƶŴǆŶƄǡňŊƉűŕƄŘŖ
ƄôŴȳ Ŵǆ ġėā ƄŊ ġėā ƎŶǡǎȤ
ǆǦňƆȳ ćôŚ ŶƗúĉ űǡėŚ ƄŊ
ŋŚƇĉŶ ǦƳƇĉŶ ƎŶƭĊĉ ǆǦŅƄŴȳ
űǡėŚ ƌŊ ĉŚāƥġŶ ĉŚāŶȡȓŶ
ġėā ƎǻŶĬľ ƄôŴȳ ƆƳ ƭǆűŚ
Ƅƌǆǌ ƄŶȞŚ ġėāƌ ƄġþŖ ŴŊ
ÿĤƧǁÍǂƶȎĉǉƌȳ

ȓňāȲ ŚŊù įù ƄŊ ǡôŴ Ɖĉ
āǊęāćĉôǣňƎƆôŚŴŶŊùāŴŶ
ƉǆŕǶĹĉŴõ Ŋ÷ĩ Ɖĉ ƶÿùȣ
ǡǆėŶ ŚǡŊę Ƅ÷Ŷȳ ƄŊƳ ƱôŴǇ
ĉƯņù ƱĄŶÍƧŶ ƆŶŕ ƝűȲ ƆƳ
ƎġŕŚÍƳ Ąöĝ  ƎƭŊŶ ƎǡǎǎŶÍǂ
ƶęƁ Ʊúȳ ƌŊƳ ÿ÷Ƙ ƄŕÿğġňÍƳ
űŊġŴÿėƉűƧȓƄŶŅǌîŚƎŶǡŊėŶ
ǎć Ɔŗ ÿ÷ȣűŚ ƄŊ ǡƴƆęƆġŴ Ɔǂ
ƶĉęƑġȳ ƧȓƃŚ Ïȓňā ǆǡŊĚ
ƢǆǁęƎŅõÐĉňùȲŴǆúĆġęÿŚ
ƌŊ ǦƵƇĉ űǸĚĉ ŴŊ ƱǆǦƵƇĉ
ƆŴƄŕƧ Ŵǆ ġėā āŶȣĩȣĩ
ƎȞǻĕŶȲ ƄǡùǤùŶ ŕǡùǤùŶ ƄŊ
Ʊǁô ǦęȃŚ ƉĉęýŶ ǦǎŶÍǂȳ Ɖĉ
ƧȓƃŖ ǎć ƌŊ ǡƴ ƉǆŕŅǡġƌ ƄŊ
ŋŘ ġėā ƄŊ ǦƵƂ ƱǆŕƢǡű ġėā
ƄŊ ġƆô ƄƆĉĚŴ ǆľǙôŴÍĊȲ Ŵǆ
ƭǄǃűŚ ĄŶȞġŴ Ŋĉǎƙĉ ŋŘ
ġėāŴƄƳŴƉĉƆŶȎùƇǆǡŊĔŴȳ
ƆƳćôŚǦŶǡôǡôƯǇŘŚŊęǊƆ
ĉƛŶǄŚƌŊúĆŴŊȓňāƄǆĜǦĕŶ
ćôŚ ƄǆƑűŶȳ ƉĉƳƇĉ ŊĉƛŶǄŚ
ŴŊ ȓňā ƶĜǦĕ ġęÿŚȲ ƥ÷ÍƓ ŴŊ
ƱǆǦƳƇĉĄǉŊƆŶŕűǶĕȲƎŚƭǇĉ
ƱĤǦĕ Ƣǆ ƶƖŊǊ ƄǆƑŲŶȳ ǦƵŴ
ƎŶĶȑȎĚ ƎğŊ ƶƖƄùŴ űǡėŚ

ƉĄǆƭǆűŚġƆöÍǂƖƶǄǌ
ƶġāŅƋȸ

ƶŊúĉ űǡėŚ ǉǤǣĊĉ ŊĉȣŘŶ
ƉĔǤǦȏƨǆƛƆõƆǇĉȳ

ƉűƥïñǎŶ ƄŊ ĉƯėȤĉ ƉűŊȓĂĉŶ ñùƧ ƊűŘŚŴ Ŋĉƶćǎ Ɖűǌõ
ƶƭǦŕŴǁôŶȳ
ǆǦŅƄŴȳ ƄŊ ĄǉňŚŴ ĬǌĉűŚ
Ŵǆ ĬǌĉűŚ ƶġęƫȲ ĉġśĉ ƌùƇŚ
Ɔŗ ĬŶǋ ƄęƆġŗ Ŵǆ ƴƯňŴȲ ǦƵ
ǢǌǄŚ ȞȐĉŴ ƎŶāƧĢĉ ǁŊùŴŶȳ
ƆŴïôƢŴÏȓňāƁęƎŅõÍǁȲÐƆŴŅùŴ
űŗ ÿǉ ƉǁȑȞȣŴÍƧŶ ŴŊŗ ÿǉ
ŶƱǆĉôġƢęįƤǦƵŴƉŶŖĉā÷ȣŶ
ĉġǤę ƱǎùǁŴ ƄǆƑűŶȳ Ɗúĉ
ĉŊƙŶŶ Ɔǂȳ ǡôŴ ǎć ĉġ ĉõƆ
ƄƄŊ ǦƵƇĉ Ɔŗ ƶǦňƆ ǦƵŶ ƎŊęŶ
ƭľĉŴŶ ÿǆùŴŶ ƆŴïôŴ ÏƆƳ ǦƵ
ƎŶñŋĉƆŶŕƛƃùŴĄǉŊŴŊȓņľ
ƆŶǎǂ Ɖĉ ǡô ƱǆāǦƱƌȲÐ Ŋĉňù
ƎŶƴƶĊƄǆƎŶȓǡĉŶƃŴȳ
ŶƱǆĉŊǤġŴŶ ŚñƋŚŴŶ ŴŊ ǦƵ
ǉęŇŴŶűŊġŴƎŶƉ÷Ɩô÷ŶęƁȳƉĉƳ
***
ƭǆűŚùĉǋƄŊƶŕŴƧü
ǦƵ Ɖĉ ňñĖ ƄŊ ĄŶȞġŴ
ĜĖȏ ÿǆùŴ ŊĉǎƙĉȲ
ƄŊ ƎŶǋ ŶľǎĆŚ
ŶƖǆǎȲ ƄŊ ƱôŴǇ ǉƧ
ƃùŴŊĉƛųŚƶŕĄùƁŚ
ñǆƢŚ ƉŶǫƭƶ ňƯ÷ŚŴ
ŶűŊġŴŶȞęǌȳ
ȓňāȲ ĄƛȞŗ ÿǎĩ
ĉƯėȣ Ŵǆ ñǆƢŚŴ
ƎŚƉƧŶ
ǉƄÍĉŅęȲ
Ŵǆ úĆ űǡėŚ Ŷȓňā
ƆŴƢęƢęŴ
ŊȓùƄŚŶ
ġùŠƢŶ ƌŊ ĉľňù
ƎŶƆôǆǦŅƄŴȳŊƶŕƙƆô
ĄǶŶ Ŵǆ úĆ ƄŊ úĆ
ƆŴƭĄĉŴȲ ĄǉŊŴ ĉġ

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

ታ
ን
ት

ና
ዜ
ነ

ኣንገሶም ዮሴፍ

ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ቅንያት’ዚ፡ ኣብ
ዓሚቚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሸሚማ
ትርከብ። ኣብ’ታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ
ጉዳያት ብልሽውና ንፕረዚደንት ፓርክ
ጉን ሃይ ንግዚኡ ካብ ስልጣና ንኽትወርድ
ኣገዲዱዋ ኣሎ። ብመሰረት ምንጭታት’ታ
ሃገር፡ እቲ ጉዳይ ከቢድ ብምዃኑ እታ
ፕረዚደንት ንሓዋሩ’ውን ካብ መሪሕነት
ክትሰናበት ትኽእል’ያ። መበገሲ ናይ’ዚ
ፖለቲካዊ ቅልውላው፡ ኣብ መንጎ
ፕረዚደንት ፓርክ ጉን ሃይን ‘ቾይ ሱን
ሲል’ ዝተባህለት ውልቀ-ሰብን ዝተፈጥረ
ዘይቅርዑይ ምሕዝነት’ዩ። ምሕዝነት
ናይ’ዘን ክልተ ደቀንስትዮ - ንምልእቲ ሃገር
ከናውጽ ዝኸኣለ ድማ፡ ኣብ መንግስታዊ
ቅርጺ ዝኾነ ጽፍሒ ዘይብላ ቾይ ሱን
ሲል፡ ንፖለቲካ’ታ ሃገር ክትጸሉ ክእለት
ከምዘለዋ ምስ ተቓለዐ እዩ።
ቾይ ሱን ሲል ፖለቲካዊ ስልጣን
ዘይብላ ክንሳ ብኸመይ መገዲ ንፖለቲካዊ
ኩነታት ደቡብ ኮርያ ክትጸሉ ትኽእል?
ዝብል ሕቶ ክቐርብ ናይ ግድን እዩ።
ጓል 61 ዓመት ሽማግለ ቾይ፡ ምስ
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ን40 ዓመት ዝቐጸለ
ጥቡቕ ምሕዝነት ኣለወን። ክልቲአን
ደቀንስትዮ ሓድሕዳዊ ምስጢራተን
እናተነጋገራ ዝዓበያ መተዓብይቲ ምዃነን
እዩ ዝንገር። ኣብ ንጥፈታት መለኮታዊ
ኣምልኾ ከም እትዋሳእ ዝንገረላ ቾይ ሱን
ሲል፡ ንፕረዚደንት ፓርክ ጉን ሃይ ኣብ
መንግስታዊ ስርሓት ዘገልግላ ምኽሪ ከም
እትልግሰላ ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ።
እታ ፕረዚደንት ምስታ ውልቀ-ሰብ፡
ካብ ተራ ምሕዝነት ዝሓለፈ ኣብ ስርሓ
ዘድልያ ምኽርን መምርሒታትን ካብኣ
ከም እትቕበል’የን ጋዜጣታት ደቡብ
ኮርያ ዝገልጻ። ቾይ ሱን ሲል፡ ብመገዲ
ፕረዚደንት ፓርክ ኣቢላ ምስጢራውያን
ሰነዳት መንግስቲ ከይተረፈ ክትርእን
ክትምርምርን ዕድል ዘለዋ ጸላዊት ሰብ
ምዃና እምበኣር፡ እተን ጋዜጣታት
ይኸሳ።
ኣኽበርቲ ሕጊ ደቡብ ኮርያ፡ ኣብ
ልዕሊ ቾይ ሱን ሲል መርመራታት ኣብ
ዘካየድሉ እዋን፡ “ብዝሰራሕኩዎ ገበናት
ሞት’ዩ ዝግበኣኒ - ግዳ ይቕሬታ ግበሩለይ”
ከም ዝበለቶም ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር
ሓቢረን።
እዛ ናይ ጥንቁልና ንጥፈታት ከም
እተካይድ ዝንገረላ ውልቀ-ሰብ፡ ኣብ
መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ብዘለዋ ጽልዋ
ኣቢላ፡ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት ገንዘብ
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ደቡብ ኮርያ - ሃገር ዘናወጸ ምሕዝነት ክልተ ደቂ-ኣንስትዮ!
ከም እትቕበል እውን ትኽሰስ። ምስ’ታ
ፕረዚደንት ዘለዋ ርክብ ዝፈልጣ
ኩባንያታት፡ በታ ውልቀ-ሰብ ንዝተመስረታ
ትካላት “ግብረ-ሰናይ” ብቐጻሊ ክምውላአን
ይረኣያ።
ቾይ ሱን ሲል ኣብ መንግስቲ ደቡብ
ኮርያ ዘለዋ ጽልዋ፡ ምስ’ቲ ኣብ ታሪኽ ራስፑቲን (Rasputin) ዝተባህለ ተራ ሰብ
ኣብ ንጉሳዊ ስድራ ሩስያ ዝነበሮ ወሳኒ ቦታ
ዘመሳስልዎ ወገናት ኣለዉ። ንሱ፡ ብዝነበሮ
ክእለት ተኣምራታዊ ፍወሳ ናብቲ ንጉሳዊ
ቤተ-ሰብ ክጽንበር ዕድል ዝረኸበ እዩ።
ራስፑቲን ኣብ ንጉሳዊ ስድራ ሩስያ
ክብሪ ክረክብ ዘኽኣሎ፡ ንወራሲ ዓራት
ዝነበረ ኣሌክስ ካብ ዝነበሮ ሕማም ከናግፎ
ብምኽኣሉ እዩ። ብቐጻሊ መድመይቲ
ዝሳቐ ዝነበረ ኣሌክስ፡ ብዙሓት ክኢላታት
ፈቲኖም ከሕውይዎ ኣይከኣሉን።
ራስፑቲን ግን ብሜላ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ዕንዛዘ ክፍውሶ ከምዝኸኣለ ይንገር። እዚ
ድማ’ዩ ኣብ ልዕሊ እቶም ንጉሳዊ ቤተሰብ ጽልዋ ከሕድር ዘኽኣሎን ኣብቲ
ቤተ-መንግስቲ ከምድላዩ ክዕንድር በሪ
ዝኸፈተሉን። ራስፑቲን ኣብ ሕብረተሰብ
ሩስያ ዘይቅቡል ተግባር ብምፍጻሙ
ተወገዘ። ሰይቲ ንጉስ ግን ናብ ቤተመንግስቲ ክኣቱ ኣፍቀደትሉ። ራስፑቲን

ፓርክ ዝገጠማ ተቓውሞ ብሰንኪ ናይ
ነዊሕ እዋን መሓዝኣ ዝኾነት ቾይ ሱን-ሲል
ምዃኑ ኣይዘንግዐትን። ቾይ ምስኣ ንዘለዋ
ቅርበት ተጠቒማ ብሚልዮናት ዝግመት
ገንዘብ ከምዝገሓጠት ድሮ ብኣኽበርቲ
ሕጊ እታ ሃገር ተኸሲሳ እያ። ፕረዚደንት
ፓርክ ግን ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከምዘይብላ
ብምምጓት፡ ንኹሉ’ቲ ዝቐረበላ ክስታት ከም
ዝነጸገቶ እየን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን።
ፓርክ ጉን ሃይ፡ ቀዳመይቲ ጓልኣንስተይቲ መራሒት ደቡብ ኮርያ እያ።
ኣብ ሃገራት ሰሜናዊ ምብራቕ ኤስያ’ውን፡
እታ እንኮ ጓል-ኣንስተይቲ መራሒት ሃገር
እያ። ፓርክ ቅድሚ መራሒት ሃገር
ምዃና፡ ኣደ-መንበር ዓቃባዊ ሰልፊ ኮይና
ሰሪሓ። ንኣርባዕተ ዓመት ኣከታቲላ ኣብ
ባይቶ ናይታ ሃገር ኣገልጊላ። ኣቐዲሙ
ኣቦኣ ፓርክ ቹንግ ሂ መራሒ ደቡብ ኮርያ
ስለዝነበረ፡ ኣብ ንኡስ ዕድሜኣ ናይ ፖለቲካ
ዝምባለ ከም ዝሓደራ ይጥቀስ።
ፓርክ ኣብ ለካቲት 2013 እያ፡ መበል
18 መራሒት ደቡብ ኮርያ ኮይና ብልዑል
ድምጺ ተመሪጻ። ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ
ዘስመዓቶ መደረ፡ ዕላማኣ ኣብታ ሃገር ኣብ
ቁጠባዊ ብልጽግና፡ ሓጐስ ህዝቢ፡ ምምዕባል
ባህሊን ሓድነት ክልቲአን ኮርያታትን
ዝምርኮስ ሓድሽ ምዕራፍ ምግንጻል ምዃኑ

ኣብ ልዕሊ ኣለክሳንድራ ብዝነበሮ ጽልዋ
ክሳብ ኣማኻሪኣ ክኸውን በቒዑ። ኣብ
ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ከይተረፈ ጣልቃ
ይኣቱን ውሳነታት የሕልፍን ከምዝነበረ
ድማ ይሕበር። እዚ ጉዳይ’ዚ ግን፡ ኣብ
ዜጋታት ሩስያ ቅርሕንቲ ፈጢሩ።
ብሰንኩ’ውን እታ ሃገር ኣብ ውግእ ከም
ዝኸሰረት ተንተንቲ ታሪኽ የረድኡ።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ሶል፡
መራሒት ሃገር ፓርክ ጉን ሃይ፡ ስልጣና
ክተረክብ ዝጽውዕ ተቓውሞ ተኸሲቱ።

ገሊጻ ምንባራ’ውን ጸብጻባት ይሕብሩ።
ሃገራ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ምትፍናን
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ደው ከተብሎን፡
ንሓባራዊ ሰላምን ረብሓን ክትሰርሕን
ምዃና ጸዊዓ ምንባራ ይዝከር። ፕረዚደንት
ፓርክ ብዘለዋ ዲፕሎማሲዊ ተመኲሮ ምስ
ዝተፈላለያ ሃገራት ዝምድናኣ ከተሐይሎ
ከም እተራእየት ይንገረላ። ኣብ ደምበ
ምዕራባውያን እትርከብ ደቡብ ኮርያ፡
ንኣመሪካ ከም ቀንዲ መሓዛን መሻርኽትን
ከም እትጥምታ ይፍለጥ። ፓርክ እውን፡
ከም መራሒት ሃገር ፈላሚ ጉዕዞኣ ናብ
ኣመሪካ እያ ኣቕኒዓቶ። ምስ ኣመሪካ ዘሎ
ጥቡቕ ዝምድና ከም እትዕቅቦ ድማ ቃል
ኣትያ። ጸጥታዊ ኩነታት ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ንምርግጋእ፡ ምስ ኣመሪካ ድልዱል
ዝምድና ምምስራት ከም ወሳኒ ነጥቢ ከም
እትጥምቶ እታ ፕረዚደንት ተነጽር።
ገለ ወገናት፡ ፕረዚደንት ፓርክ ኣብ
ምድንፋዕ ቁጠባ ደቡብ ኮርያ ልዑል እጃም
ከምዝነበራ ይሕብሩ። ንሳቶም፡ ኣንጻር’ታ
መራሒት ዝቐርብ ዘሎ ክስታት፡ ካብ
ተቓወምቲ ሰልፍታት ዝብገስ ፖለቲካዊ
ድፍኢት ዘለዎ ሸርሒ ምዃኑ ይገልጹ።
እታ ፕረዚደንት እብረ ስልጣና ክትውድኦ
ድያ ኣይትውድኦን ዝብሉ ሕቶታት ድማ
ገና ካብቶም መልሲ ዝጽበዩ ዘለዉ እዮም።

ቾይ ሲን ሲል ኣብ ቀይዲ

ኣቐዲማ ስልጣና ከተረክብ ምስ እትውስን፡
ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሰልፍታት’ታ ሃገር
ክፈጥሮ ዝኽእል ወጥሪ ንዜጋታት ዘሰከፈ
ጉዳይ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ኣኽበርቲ ሕጊ እታ
ሃገር ብዓብላሊ ድምጺ ፓርክ ስልጣና
ከተረክብ ጸዊዖም ምንባሮም ይዝከር።
ብመሰረት’ቲ ድምጺ ከኣ ንግዚኡ ካብ
ፕረዚደንታዊ ስልጣን ክትእለ ተገዲዳ
ኣላ። ብትሽዓተ ኣባላት ዝቖመ ባይቶ
ቅዋማዊ ቤት-ፍርዲ እታ ሃገር፡ ነቲ ኣብ

ልዕሊኣ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ የጻርዮ
ከምዘሎ ይግለጽ። እዚ ክሲ’ዚ ተቐባልነት
ክረክብ እንተኾይኑ ግን፡ ሽዱሽተ ኣባላት
ባይቶ ኣንጻራ ድምጺ ክህቡ ኣለዎም።
ፓርክ ገበነኛ ኮይና እንተደኣ ተረኺባ፡
ንሓዋሩ ካብ ስልጣን ክትእለ ከምትኽእል
ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ውሽጢ 60
መዓልቲ ድማ ኣብታ ሃገር ምርጫ
ክካየድ እዩ። እዚ ክሲ’ዚ ብመጋባእያ
ቅቡል ምስ ዘይከውን ከኣ፡ ፓርክ ናብ
ስልጣና ክትምለስ ዕድል ኣሎ።
ብወገን መሓዛ እታ ፕረዚደንት
ዝኾነት ቾይ ሱን ሲል፡ ከምቲ ኣቐዲሙ
ዝተኣንፈተ፡ ብስም ‘ግብረ ሰናይ’ ዝነጥፋ
ትካላት ብምምስራት፡ ካብ ዝተፈላለያ
ኩባንያታትን ኮርፖራሽናትን ዘይተኣደነ
ገንዘብ ከም ዝኣከበት’ያ ትኽሰስ። ነቲ
ገንዘብ ናብ ውልቃዊ ረብሓኣ ከም
እተውዕሎ ከኣ ብዙሓት ወገናት ይገልጹ።
ንሳ፡ ንመራሒት እታ ሃገር ብምጽላው
ብውልቃ ፋይናንስያዊ ረብሓታት
ክትግብት ክኢላ። ንዝተፈላለያ ዓበይቲ
ትካላት ብስም ‘ግብረ ሰናይ’ ክልግሳ
ብምስግዳድ ገዚፍ ገንዘብ ገይራ። ቾይ
ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ሓይሊ ምርካባ
ንብዙሓት ዜጋታት እታ ሃገር ዘስደመመ
ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። በታ መራሒት
ዝተፈላለየ ሓለፋታት ከምዝግበረላን ክሳብ

መደረ ናይታ መራሒት ከም እተዳሉን
ይንገረላ። እታ ፕረዚደንት ዕቱብ ጉዳይ
ቅድሚ ምውሳና ንቾይ ከም እተማኽራ
ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ቾይ ካብ
ኩባንያታት ሳምሱንግ፡ ህይንዳይን ካልኦትን
ገንዘብ ተቐቢላ ዝብል ክሲ ኣሎ። ፕረዚደንት
ፓርክ ሓደ እዋን፡ ካብ ሸሞንተ ዓበይቲ
ኩባንያታት’ታ ሃገር፡ ባህልን ስፖርትን
ንምምዕባል ብዝብል ሓገዝ ሓቲታ። ዝኾነ
ስልጣን ዘይብላ ቾይ ድማ፡ ነቲ ስራሕ
ንምምራሕ በታ ፕረዚደንት ተመዚዛ። ካብ
ካዝና እተን ትካላት ድማ 70 ሚልዮን
ዶላር ዝግመት ገንዘብ ወጺኡ።
እተን ትካላት ኣብ ልዕሊአን ክወርድ
ብዝኽእል ኣደራዕ ስለ ዝሰገኣ፡ ነቲ
ዘይተኣደነ ወጻኢታት ክገብራ ከም እተገደዳ
ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊጾም። ኣቦ-መንበር
ናይዘን ትካላት ንሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ
መግለጺ፡ ነቲ ሕቶ ምንጻግ ከቢድ ሳዕቤን
ከምጽእ ይኽእል ምንባሩ ኣረዲኡ። ፓርክ
ምስ ቾይ ብምምስጣር ብስም መንግስቲ
ብዙሕ ውዕል ክትክትም ከምዘፍቀደት
እውን ትኽሰስ። ንስራሕ ቾይ ዝከታተሉን
ዝምርምሩን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ
ስርሖም ከተባርር ተራእያ። ፓርክ ንርእሳ
ብላዕ ብምቕባል እውን ትኽሰስ እያ። እታ
መራሒት ንብዙሓት ሰባት ብምስዳዕ ብስም
ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ብመንገዲ ቾይ
ገንዘብ ከም ዝኣከበት ተቓወምቲ ወገናት
ናይ’ታ ሃገር ይኸሱ።
ፖሊስ ዴንማርክ፡ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ቹንግ
ዩ ራ ንዝተባህለት ደቡብ ኮርያዊት ጎርዞ
ከም ዝቐየደ ኣፍሊጡ። እታ ጓላ ንቾይ
ሱን ሲል ዝኾነት ጎርዞ፡ ኣብ ዴንማርክ
ተሓቢኣ ምጽንሓ’ዩ ዝግለጽ። ንሳ፡ ጽልዋ
ወላዲታ ተጠቒማ፡ ንብሉጽ ብቕዓት
ተመሃሮ ክትጥምዝዝን ውልቃዊ ደረጃኣ
ከተዕብን ከም ዝፈተነት ፖሊስ ደቡብ ኮርያ
ይኸስስ። ብኣኡ መንጽር፡ ካብ ዝተፈላለያ
ዩኒቨርሲቲ ብርክት ዝበሉ ማዓርጋት ከም
ዝተቐበለት እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ።
ቹንግ ዩ-ራ ድሕሪ’ዚ ኩሉ ተግባራት
ምፍጻማ፡ ንኣዋርሕ ዝኣክል ካብ ዓይኒ
ፖሊስ ተኸዊላ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደ ዕለት
ብፖሊስ ዴንማርክ ተታሒዛ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ኣትያ ትርከብ።
ብምሕዝነት ክልተ ደቂ-ኣንስትዮ ዝናወጽ
ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ደቡብ ኮርያ፡
ኣብ ቁጠባ እታ ሃገር ከምጽኦ ዝኽእል
ሳዕቤን እውን ኣቕሊልካ ዝረአ ከምዘይኮነ
ብዙሓት ይሰማምዑ። ዜጋታት ደቡብ
ኮርያ፡ ብሰንኪ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው፡
ንጥፈታት ኩባንያታት’ታ ሃገር ብኣሉታ
ከይጽሎ ስግኣት ከምዘለዎም ይገልጹ። ኣብ
መወዳእታኡ፡ ፕረዚደንት ፓርክ ጉን ሃይ
ተሓታቲት ምዃና ድማ ይኸሱ።
**** *

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

7 ጥሪ 2017 - ገጽ 6

ማንታ ምስሊ
ብዳዊት ሓድሽ

ዊንታ ገ/ሄር
9ይ ክፋል
ንሄራን ክጽውዕ ዝተነግሮ ንእሽቶ
ወዶም ብጉያ ኣብ ክፍሊ ሄራን
በጽሐ። “እ...እእ ሄራን ሓብተይ ባባ
ይስውዐኪ’ሎ። ካብ ማዕጾ ከይሰገረ
ብጸያፍ ኣፉ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ
ናብ ስድራኣ ግምጥል በለ። ካብ ንእሽቶ
ሓዋ መልእኽቲ ዝተቐበለት ሄራን ግዜ
ከይቀተለት ካብ መደቀሲ ክፍላ ናብቲ
ስድራኣ ዝነበርዎ ክፍሊ ኣምረሐት።
“ኣቤት ባባ”? ኣምስያ ከምዝኣተወት
ዝፈለጥዋ መሲልዋ ክትሽቑረር ስለ
ዝጸንሐት ጌና ጽቡቕ ጌራ ከይኣተወት
እንታይ ከምዝደለይዋ ሓቲታ ጠመተኣ
ብነዊሕ ተኸለትሎም። እንተኾነ
ዘይከምዝፈርሓቶ፡ ብሩህ ገጽ ስድራኣ
ሓንጐፋይ በላ።
“ሄራን ጓለይ ሓደ ዘሐጉስ ዜና
ኢና ሒዝናልኪ መጺእና። ሃኒ ወዲ
ዓርከይ ንጉሰ ንቑምነገር ከም ዝደልየኪ
ኣአንፊቱልና ኣሎ። ስለ’ዚ ንቡር
ክትገብሪ እዛ ጓለይ። ብርኽቲ እንዲኺ
ኣብ ርቡሓት ገዛ ከኣ ትኣትዊ ኣለኺ።”
ኣይፋል ከይትብሎም ቅንጣብ’ውን
ትኹን ጥርጠራ ኣይነበሮምን።
ሄራን ብበርቂ ዝተሃርመት ኰይኑ
ተሰምዓ። ርእሳ ሕማም መርዘን
ከምዝሓዛ ኣብ ክልተ ክትምቀል ደለየት።
ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ብንያም ፍሉይ
ተምሳጥ ከተሕድር ክኢላ’ያ። ኪኖ
ፍትወት ዝሓለፈ ስምዒት ኣብ ሰራውር
ደማ ክነግስ ጀሚሩ’ዩ። ኣቶ መጐስ
ዝብልዋ ዝነበሩ ሃኒ ዝበሃል ወዲ ዓርኮም
ባህርያቱ ፈጺሙ ኣይወሓጠላን’ዩ።
ብዓልቲ ቃል-ኪዳኑ ኰይና ኣብ ቤቱ
ክትነብርስ ይትረፍ፡ ነታ ኣብ መዓልቲ
መርዓኣ ቬሎ ተኸዲና ኣብ ጎኑ
ትውዕል መርዓት’ውን ትድንግጸላ’ያ።
ምኽንያቱ ሃኒ ኩሉ ዓይነት ወልፍታት
ዘለዎ ካብኡ ዝገደደ ድማ ካብ ስድራኣ
ገንዘብ ሰሪቑ ኣብ ቁማርን መስተን ከም
ዘውዕሎ ትሰምዕ’ያ። ስለዚ ካብዚ ልባ
ኣውዲቓ ዘፍቀረቶ ብንያም ፈልዮም
ምስዚ ከም ብዓል ቤታ ኣብ ገዝኣ
ይትረፍ ኣብ ጎረቤታ ክህሉ ዘይትደልዮ
ሃኒ ከቋርንዋ እንተሓሲቦም ዘይምህላው
ከም እትመርጽ ምስ ነብሳ ተረዳድአት።
“ደሓን ሄራን ጓለይ ስኽፍ ኣይበልኪ፡
እዚ ዝኾንክዮ ጓል ተሓጺኺ ምስ
ተባህለት ትኾኖ’ዩ።” ኣብታ መጀመርታ
ጠመትኣ ዝለኣኸትላ መሬት ንደቓይቕ
ስለ ዝተዓንደት ዝነበራ ስክፍታ
ክቕንጥጡላ ሓሰቡ። ድንን ምባላ
ዝሓፈረት’ምበር ጭንቀት ተሳሲ ከም
ዝነበረት ክስወጦም ኣይከኣለን።
“ደሓን’ዛ ጓለይ እንታይ ዘሰክፍ
ኣለኪ? ኣነን ባባኽን ስለ ዝተመርዓና
ኢና ንስኺ ኣብዛ ዓለም መጺኺ።
ዘሕፍርስ ከምዚ ደቂ ሎሚ ዝገብርዎ
ዘለዉ ኣብ ሕጽኖትካ ኢድካ ማይ

ዘሕጽበካ ቈልዓ ሒዝካ ምውዓል’ዩ። እዚ
ብወረጃኻ ጸኒሕካ ብወረጃተት ክትሕተት
ደኣ ዕድለኛ ጥራይ እንደኣሉ ዝረኽቦ።
ግን ከምኡ ኰይኑ ባህሪና። ዘይ ብዓል
ንሕናስ ንብዓል ባባኺ እናደለናዮም፡
ቀልጢፋ ሐራይ ኢላ ከይንበሃል ዕጭ
ሓንፈፍና ዝበልና።” ኣደኣ’ውን ካብ ናይ
ኣቶ መጐስ ዘይፍለ ዋዛ ሓዊሳ ብምዝራባ
ክልቲኦም ሓቢሮም ከም ዝስሕቁ ገበረት።
ሄራን ግን ዘረብኦም ብዝኣጐዶ ሃልሃልታ
ሓዊ ውሽጢ ይቃጸል ነበረ። ንክብሪ ወለዳ
ክትብል ክሳብ ሽዑ ድንን ኢላ ዝተጉዓዘቶ
መንገዲ ኣብ ሓንጐላ ቅጅል በላ። ንእለት
ከኣ ሕልንኣ፡ “ቅንዒ፡ ደፊርኪ ሓሳባትኪ
ሃቢ፡” ዝብል ቃጭል ደወለላ። ካብ ድንን
ኢላቶ ዝነበረት ብምቕናዕ ድማ ቃላታ
ከተንጐድጉድ ጀመረት፡
“ስማዕ ባባ፡ ኣነ ስለ ክብርኹም
ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝበልኩሞ ብምርዓም
ትእዛዛትኩም ከኽብር ጸኒሐ’የ።
ሕጂ’ውን ከኽብር’ዩ ድሌተይ።
እንተኾነ ንዓቕለይ ዝፈታትን
ዘረባ ትዛረቡኒ ኣለኹም።”
ገጻ ብሕርቃን ጓህሪ መሲሉ
ተራእየ።
ኣቶ መጐስ ብድፍረት ጓሎም
ተገሪሞም ገጾም ገጽ ሓምለ ነሓሰ
እናመሰለ፡ “ክትምርዓዊ ስለ ዝበልኩ
ዲኺ ንዓቕልኺ ተፈታቲንዎ? ወይ
ሰብ ደቀይ! ክኢለዮ ተባሂሉለይ ድዩ?
ዳሕራይ ድማ ዘይትምርዓዊ ደኣ ደብሪ
ክትድይቢ ዲኺ መደብኪ?” ብገናሒ
ድምጺ ክህድድዋ ሃቀኑ። እንተኾነ ሄራን፡
ውሽጣ ፍሉይ ሓይሊ ሂቡ የተባብዓ ስለ
ዝነበረ ኣይተዳህለትን።
“ባባ፡ ደብሪ ምድያብ ወይ ጎቦ ምሕኳር
ኣይኮነን ዘዛርበኒ ዘሎ። እቲ ክምርዓወሉ
ዘለኒ ግዜ ግን ባዕለይ’የ ክውስኖ ዝግባእ
መስለኒ። ዳሕራይ ድማ መዓስ በጊዕ ኮይነ
ንስኹም ጎቲትኩም ዘምጻእኩምዎ ወዲ
ትም ኢለ ዝምርዖ።”
ኣቶ መጐስ ብዝርእይዎ ዝነበሩ ሓድሽ
ድፍረት ጓሎም ሕርቃኖም ምጽዋር
ስኢኖም ካብ ኮፍ መበሊኦም ተንሲኦም
ናብ ሄራን ብምቕራብ ኣጭበርበሩ።
“ኣንታ እንታይ‘የ ዝሰምዕ ዘለኹ?
ትመላለስዮ ዘለኺ ድፍረት ከይኣክልሲ
ንስኹም ዘምጻእኹምለይ ኣይምርዖን’የ
ኣብ ዝብል ድርቅና ከኣ በጺሕኪ? ዋይ
ኣነ ዘይሰምዖ ዘይብለይ” ኣዕለበጡ።
“ባባ” ኢላ ክትዛረብ ኣብ ዝሓሰበትሉ
ከኣ፡ “በቃ ይኣክል!” ብምባል ሸውዓተ
ሰይጣውንቲ ክሳብ ዝረኣይዋ ኣላሃምዋ።
“በጃኻ ንዓ ግደፍ ካብ ሰይጣን ደሓን።”
ወላዲታ ዋላ’ኳ ብመልሲ ናይ ጓላ ዕግብቲ
እንተዘይነበረት፡ ብዓል ቤታ ክሰሃላ ምስ
ጀመረ ግን ከብዳ ኣይገበረላን። ነታ
ካልኣይ ክትደግም ካብ ርሑቕ ተወርዊራ
ዝመጸት ኢዱ ብምዕትዓት ከኣ ሄራን
ዓሰርተ ኣርባዕተ ሰይጣውንቲ ካብ ምርኣይ
ኣገላገለታ።

ሄራን፡ ጸፊሕ ኢድ ኣቦኣ ዝዓለቦ ገጻ
እናሓሰየት መሊሳ ክትንድር ጀመረት።
“እወ እዚ ትብሎ ዘለኻ ወዲ፡ ወዲ
ዓርክኻ ምዃኑ ጥራይ’ምበር ብዛዕባኡ
ትፈልጦ ዋላ ሓንቲ የብልካን።” ክትዓግቶ
ትጋደል ዝነበረት ንብዓታ ክትቈጻጸሮ
ኣይከኣለትን። ከም ዛራ ማይ ብኽልተ
ምዕጉርታ ኣንከራረወ።
“ስቕ በሊ ሎቕማጽ! ንስኺኸ እንታይ
ትፈልጥዮዶ ኣለኪ’ዩ?” ነታ ሒዛቶም
ዝነበረት ብዓልቲ ቤቶም ፈንጺጎም
ክሳብ ጽርውርው ዝብላ ደገምዋ። ሄራን
ሰንደልደል ወሲኻ ናብ ክፍላ ከተምርሕ
እንከላ ንሶም ድማ ናብ ዓራቶም ኣበሉ።
***
ኣቶ መጐስ ብድፍረት ሄራን ሰላም
ዘለዎ ለይቲ ክሓድሩ ኣይከኣሉን። ግና
ሄራን ብዘይ ምኽንያት ብኸምኡ ዓይነት
ስምዒት ከም ዘይትምልሰሎም ድማ
ኣይተጠራጠሩን። እንተኾነ፡ ዝኾነ ይኹን
ተስፋ ከይሃቡ ፈትያ ጸሊኣ ክትኣትዎ
ምዃና ከእምንዋ ምስ ውሽጦም
ተሰማምዑ። እቲ ሃኒ ዝበሎም ንኣቶ ንጉሰ
ዓርኮም ምስ ኣካፈልዎ፡
“ኣንታ
ሓደ
ዕዋላ’ዩ።

ንእስነቱ
ስለ ዘይወደአ
ነዛ ዕርክነትና መቐስ
ከይኰነና” ዝብል ዘየቕለብሉ
ዘረባ ዳግማይ ብምዝካር ብሓሳባት
ተመቐሉ። እንተዀነ፡ ‘ወዲ ርቡሓት
ሞይቱ ኣይመውትን’ዩ’ ብዝብል ዓሚቚ
ሓሳብ ዝጐደሎ ትንታነ ክጸንዑ ምስ ነብሶም
ተሰማምዑ። ንሃኒ ባዕሎም ረኺቦም ሄራን
ዘየሰማምዓ ዘሎ ምኽንያት ክውከስዎ ከም
ዘለዎም ግን ኣይሰሓትዎን።
***
ኣቶ መጐስ ከም ውጥኖም ንሃኒ
ቈጺሮም ረኸብዎ። “ስማዕ ሃኒ ወደይ፡
ነዛ ቈልዓ ብዛዕባ’ቲ ዝበልካኒ ጉዳይ
ኣዘራሪበያ ኔረ። እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ
ርእየላ ዘይፈልጥ ድፍረት ብምርኣይ
ዘየድሊ ዘረባ ተዛሪባትኒ። ንምዃኑ ገለ
ዘባእስ ወይ ሕማቕ ዝረኣየትልካ ነገር ኣለዋ
ድዩ?” ብሕቶኦም ቅሒሩ ሃጽ ከይብሎም
ተሰኪፎም ቃላቶም ተጠንቒቖምን
ኣልዝብ ኣቢሎምን ኣውጽእዎ።
“እዋእ ኣቱም ባባ መጐስ ኣበይ
ተራኺብና ክንበኣስ? ሕማቕ ከኣ
ኣበይ ክትርእለይ?” ሓቀኛ ንምምሳል
ገጹ ኣዕቲቡ ከእምኖም ፈተነ። ንዕኦም
እንተኣእሚኑ ኩሉ ነገር ከም ዝሰልጦ
ይፈልጥ’ዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ

ጥርጠራ ከየሕድሩ ኣዝዩ ተጠንቀቐ።
“እንድዒ እምበር ሕጂ ከኣ’ሞ ካልእ
ዝጠመተት’ያ ትመስል ዘላ።” ሄራን ጓሎም
ኣብ እንዳ ዓርኮም ክትኣቱ ዝነበሮም
ሃረርታ ልዑል ስለ ዝነበረ ብግብረ መልሲ
ሃኒ ጥርጣረ ኣይሓደሮምን።
“ቅድሚ ሕጂ’ኳ ርእየላ ኣይፈልጥን’የ”
ኣቶ መጐስ ብዝበልዎ ክሻቐል ስለ
ዝጀመረ ዘረብኦም ኣቋሪጹ ቅልጡፍ
ምላሽ ኣቕረበ።
“ደሓን ሃኒ ወደይ። ካብ ሎሚ ንስኻ
ኣሎ ዝበሃል ምክትታል ግበረላ። ብዝተረፈ
ኩሉ ናባይ ግደፎ። ብዙሕ ስኽፍ
ኣይበለካ።” ናቱ ምዃና ተኣማሚኖም
ገለጽሉ።
“ጸገም የለን፡ ንሱ ደኣ ባባ መጐስ።”
ብዘይ ክፍሊት ዋርድያ ሄራን ንምዃን
ድልውነቱ ኣረጋገጸ።
****
ብንያምን ሄራንን ድሕሪ’ታ ሻሂ
ዝሰተዩላ ግዜ እናተራኸቡ ከዕልሉ
ጀሚሮም’ዮም። መብዛሕትኡ ግዜ
ብንያም’ዩ ናብ ስርሓ ከይዱ ዘዕልላ።
ሳሕቲ’ውን ንሓጺር ግዜ
ተቛጺሮም የዕሉሉ’ዮም።
ካብዚ
ብዝተረፈ
ድማ ብተሌፎን
ይደዋወሉ።
ኣ ብ ዘ ን

ዝሓለፋ
ሰለስተ መዓልቲ
ክጠዓዓመሎም
ስለ
ዘይከኣለ ርክቦም ብተሌፎን
ጥራይ’ዩ ነይሩ። ኣብታ መዓልቲ
ግን ብንያም ናፍቖት ሰለስተ መዓልቲ
ከውጽእ፡ ስርሑ ውድእ ኣቢሉ ናብ
ሄራን ክኸይድ ብሽክለትኡ ተወጥሐ።
ንሱ ብሽክለትኡ ተወጢሑ እናኸደ፡
ሓሳብ ናይቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዘጋጠሞ
ድማ ኣብ ርእሱ ክውጣሕ ጀመረ።
ብንያምንኣቶሃብቱመኪናክሓጽበሎም
ተሰማምዐ። ዋላ’ኳ መጀመርያ ክሓጽባ
እንተዘይመረጸ፡ ድሒሩ ግን ምስ ውሽጡ
ተረዳዲኡ ክሓጽባ ወሰነ። ስለምንታይ
ክሓጽባ ምስ ሓሰበ ሰኸኽ ከም ዝበለ ግን
ንባዕሉ’ውን ንጹር መልሲ ኣይነበሮን።
ሓጺቡ ምስ ወደአ ግን ሓደ ሓቂ ነጸረሉ።
ኣብቲ ግዜ ብንያም ሕሳብ ምስ ሓተቶም
ብሰንክ’ቲ ኣብ ትሕቲ ኩርሲ ዝገደፎ
ርስሓት፡ ኣቶ ሃብቱ ኣፎም ዝሃቦም ናይ
ብድዐ ቃላት ኣዝነብሉ። ብንያም፡ ነዞም
ከም ዕረ ዝዓርዓርዎ ቃላት ዳግማይ
ናብ ጃልባ ሓሳባቱ ኣሳፈሮም። “ስማዕ’ከ
ንስኻ! ውዕልና’ኮ ንመኪና ምሉእ
ብምሉእ ከተጽርያ’ምበር ከምዚ ኣብ
ነብስኻ ዘሎ ክዳን ፍርቁ ጽሩይ ፍርቁ
ዘይጽሩይ ክትገብሮ ኣይኰነን። ሓንሳብ
ናብ ትሕቲ ኩርሲ መኪና ጸኒሖም ናብታ
ኣብ ገለ ክፋላ ብኦልዮ ጠቂራ ኣብ ገለ
ድማ ደሓን ዝነበረት ኮምብላስዮነኡ

እናመልከቱ’ዮም ዘጭበርብሩ ነይሮም።
“እዚ ንድኽነትኩም ጉዝጓዝ ጌሩ
ዝኣተወኩም
ርስሓት
ቃላኪዳን
ኣሲሩልኩም’ዩ መስለኒ። ዋላ ከተጽርይዎ
እንተሓሲብኩም ከብድኹም ምግባር
ይኣብየኩም።” ዝበጨወ ስኖም ከባጭው
ጋህ ኣቢሎሞ ነበሩ። “ኣብ’ቲ ርስሓት
ዝመለለይኡ ትሑት መነባብሮኹምሲ
ሐራይ፡ ኣብቶም ፈጺሙ ዘይፈልጠና
ሰባት ግን ንምንታይ ከተላልይዎ ትጽዕሩ።
ንዕኡ ክትኣልዩዶ ኣይኰንኩምን እዚ
ክቡር ገንዘብ ዝወሃበኩም ዘሎ....”
‘ኡፍ ከምዚ ዝበለ ብድዐኸ ኣለኻ ዲኻ
ወደይ!” ምዝካሩ ኣሰቂቕዎ ካብ ውሽጡ
ክወጸሉ ዝሓሰበ ክመስል ኣዕሚቑ ካብ
ሳምቡኡ ኣየር ንደገ ኣውጽአ። ገና ግን
ካብቲ ሓሳብ ክገላገል ኣይከኣለን። ነቲ
ብዓቕሊ ከረድኦም ዝሓሰበ’ሞ መሊሱ
ዓቕሎም ዘጽበበሎም ምልልስ ንድሕሪት
ተመሊሱ ዘከሮ።
“ደሓን ባባ እንታይ ጸገም ኣለዎ ሕጂ
ዘየጽርዮ። ስለዘይረኣዮ’ምበር ብኻልእ
ከምዘይኮነ ብምርግጋጽ ከጽሪ ድንን
በለ። ኣቶ ሃብቱ ግን ሽዑ’ውን ክንድሩ
ጀመሩ። ብንያም ንትሕትና ባባ ኢሉ
ብምጽውዑ ኣመና ኣቖጥዖም።
“ባባ ከኣ ትብለኒ። ዳሕራይካ’ባ
ይገድድ። ኣነ ኣብ ደቀይ ይትረፍ ኣብ
ምሉእ ወለዶይ ከማን ከምዚ ከማኻ
የብልናን።” ካብቲ ድንን ኢልዎ ዝነበረ
ብኳሌትኡ ብምስሓብ፡ ሓምሳ ናቕፋ ኣብ
ገጹ ደርብዮም መኪንኦም ኣልዒሎም
ተመርቀፉ። እቲ መንገዲ ድኽነት
ዝመርጽ ዘሎ ዝመሰሎም ሄኖስ ወዶም
ከምኡ ዝኾነ መሲልዎም ድማ ኣመና
ተሸቑረሩ። ሕማቕ ፋል ከይኮኖም’ውን
ኣጻለቱ።
ብንያም ነዚታት ክሓስብ ከይተረድኦ
ኣብ ስራሕ ከም ዝበጽሐ፡ ነታ ንምሳሕ
ስራሕ ትዓጹ ዝነበረት ሄራን ምስ ረኣየ
ፈለጠ።
ሄራን ዋላ’ኳ መብዛሕትኡ ግዜ፡
ኣቦኣ ብመኪና ካብ ስራሕ ንገዛ
የመላልስዋ እንተኾኑ፡ እታ መዓልቲ ግን
ሓንቲ ካብተን ብኣውቶቡስ ትኸደለን
መዓልታት’ያ ኔራ። ስለዚ ብንያም ከም
ካልእ መዓልታት ኣብ ስርሓ ኮፍ ኢሉ
ዘይኮነስ እናፋነወ ከዕልላ ዕድል ረኸበ።
ዓይኒ ክልቲኦም ምስተጋጨዋ፡ እቲ ሓደ
ናብቲ ካልእ ብምቕራብ ሓድሕድ ስሞም
ብምጽውዋዕ፡ ጥቡቕ ናይ መንኲብ
ሰላምታ ተለዋወጡ። ብንያም ብሽክለትኡ
እናጎተተ ብዘገምታ ወጃዕ እናበሉ ናብ
ፌርማታ ኣምርሑ። ኣብዚ ግዜ፡ እቲ ድሮ
ብገዛእ ርእሱ ንሓለዋኣ ዝተዓስበ ሃኒ ኣብ
ምክትታሎም ተጸሚዱ ነበረ።
ሄራን፡ ብንያም የፋንዋ ኣብ ዝነበረሉ፡
ኩሉ ኣቦኣ ዝበላ ክትነግሮ’ሞ ውሳነኡ
ክነግራ ደለየት። ውሽጣ እኹል ትብዓት
ክህባ ስለ ዘይከኣለ ግን ነግ ፈረግ በለት።
ሓንጎላ፡ “ናብኡ ዘእንፍት ዕላል ከይከፈትኪ
በየናይ ጀሚርኪ እንታይ ኢልኪ
ክትቅጽሊ?” ብምባል ብትሪ ተቓወማ።
ብዘይብኡ ብንያም ከም ናታ ርድኢት
ክህልዎ እንተዘይ ክኢሉ መፍኮሲኣ ከም
ዝኸውን ኣይዘንግዓቶን። ክትነግሮ ዝነበራ
ሃረርታ ልዑል ስለ ዝነበረ ግን ምስ ሕልናኣ
ኣብ ቁርቁስ ኣተወት።
ይቕጽል

ሓዳስ
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ደሃይ ረዘነ እንተተረኽበ

ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ኣይዳ ረዘነ፡ ነታ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ
ብዙሕ ዘይትግደሰላ ዝነበረት ሕቶ
ኣብ ግዜ ንእስነታ ከተልዕላ እያ
ተገዲዳ። መልሲ ናይታ ሕቶ ከኣ
ካብ’ታ ከም ኣደን ሓብትን ኮይና
ዘዕበየታ፡ ኣምሂራ ኣብ’ቲ ዝብጻሕ
ዘብጽሓታን ወላዲታ ሶፊያ ያዕቆብ
ጥራይ እያ ክትረኽባ እትኽእል።
ሓደ መዓልቲ ገና ተማሃሪት ኣብ
ዝነበረትሉ ግዜ፡“ማማ!.ገለ ደሃይ ኣቦይ እባ
ሓብርኒ?” ክትብል ነዲኣ ተወኪሳታ
ከምዝነበረት፡ እቲ ሽዑ ዝተዋህባ
መልሲ ድማ፡ “ኣይዳ ጓለይ ደሓን
ግዜኡ ምስ ኣኸለ ኩሉ ክነግረኪ
እየ፡ ሕጂ ግን ብዛዕባ ትምህርትኺ
ጥራይ ግበሪ..” ዝብል ነበረ።
ብድሕሪ’ዚ ኣይዳ ነታ ሕቶ ኣብ
ከብዳ ገይራ ኣመት ትምህርታ
ጥራይ’ያ ትገብር ነይራ።
ወላዲታ ሶፊያ ያዕቆብ እውን
ብወገና እታ ሕቶ እንክትለዓል
ኣብ ኣእምሮኣ ዘስፈረቶ ሕሉፍ
ህይወታ’ዩ ኣብ ቅድሚ ኣዒንታ
ቅጅል ዝብላ። ብሓሳብ ከኣ ብግዜ
ቁልዕነታ ኣቢላ ንእዋን ንእስነታ
ትድህስስ።
****
ሶፊያ ያዕቆብ፡ ኣብ ‘ሰታንታ ኦቶ’
ኣስመራ’ያ ኣብ መፋርቕ ስሳታት
ተወሊዳ፡ ምስ ኣዲኣ ወይዘሮ ምሉ
ተኽለ ዓብያ። ዕድመኣ ንትምህርቲ
ብዝኣኸለ ድማ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ
ኣብ ሳንታ ኣና ክሳብ 6ይ ክፍሊ
ከኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ
ማርያም (እንዳማርያም) ተማሂራ
ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርታ
ንምቕጻል ከኣ ናብ ካንቦኒ ሰጊራ።
ሶፊያ ከም ኩሎም መዛኑኣ ተማሃሮ፡

ዓርከ-መሓዛ ክትብል እቲ ዝረገጸቶ
ዕድመ ንእስነት ደረኻ’ሞ ምስ ሓደ
ኣብ መገዲ ቤት ትምህርታ እናተጸበየ
ንዕርክነት ክሓታ ዝጀመረ ረዘነ ስንቀ
ዝተባህለ መንእሰይ ሌላ መስረተት።
እቲ ፈለማ ብናይ ማዕዶ ሰላምታ
ዝጀመረ ሌላ፡ ካብ ሻሂ- ቡን ምባል
ሰጊሩ ናብ ኣብያተ ሲነማ ብሓባር
ምእታውን ምቅርራብን ማዕበለ።
ሶፊያ ኣብ ልዕሊ’ቲ መንእሰይ
እምነት ኣሕደረት’ሞ ካብ ዕለታት
ሓደ ንዘቕረበላ ፍሉይ ዕድመ፡ ‘ኣብ
መጻኢ እንታይ ከስዕበለይ ይኽእል’
ዝብል ሕቶ ንነብሳ ከይ ሓተተት
ተቐበለቶ። ዕድመ መንእሰይ ረዘነ፡
“ንዕናይ ገዛና ክትርእዮ፡” ዝብል
ነበረ። ሶፍያ ካብ ትምህርቲ ምስ
ተፈደሰት ኣብ’ታ ኣዘውቲሮም ምስ
ረዘነ ዝራኸቡላ መገዲ ተራኸቡ’ሞ
እናዕለሉ ናብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ
ገጾም ቀጸሉ።
ሶፊያ ኣብ ገዛ ረዘነ ምስ ኣተወት
ድሕሪ ገለ ደቓይቕ እቲ ከጋጥማ
ዘይተጸበየቶ ነገር ተኸሲቱ። ረዘነ
ኣሰንቢዱዋ።
ንኸምስል’ውን
ኣባቢድዋ። ንሳ ግን በሪራ’ያ ካብ
ገዛኡ ሃዲማ ኣብ ገዝኣ ዝተዓቑበት።
ሕርቃንን ስንባደን ካብ ገጽ ጓለን
ዘንበባ ወላዲታ ወይዘሮ ምሉ፡
ብኩነታታ ተሻቒለን፡ “ኣንቲ ቈልዓ..
ሶፊያ! ደሓን ዲኺ?” ሓተታኣ። እቲ
መልሲ ብቓላት ዘይኮነ ብንብዓት
እያ ኣተንፊሳቶ።
“ገለ’ባ በሊ…እንታይ ኢኺ
ኮይንኪ…አረ እንታይ’ዩ ረኺቡኪ?”
ሕጂ’ውን እቲ መልሲ ንብዓት
ጥራይ ነበረ።
እቲ ዓመት’ቲ ሶፊያ ካብ 7ይ ናብ
8ይ ክፍሊ ዝሓለፈትሉን ‘ጀነራል’

ተፈቲና ናብ ካልኣይ ደረጃ
ክትሓልፍ እተማዕድወሉን ዓመተትምህርቲ ምዃኑ ተሪፉ፡ ብሰንኪ እታ
ሰራም ዕለት ካብ ትምህርቲ ዓለም
ክትሰናበት ምስ ነብሳ ዝወሰነትሉን
ዓመት ኮነ። እቲ ናብ’ዚ ውሳነ’ዚ
ዘብጸሓ ከኣ ድሕሪ’ታ ምስ ረዘነ
ዝፈጸመታ ርክብ ኣብ ነብሳ ፍሉይን
መመሊሱ ዘሻቕልን ስምዒት ክስማዓ
ብምጅማሩ ነበረ። ኮነ ከኣ፡ ሶፊያ
ካብቲ ዝፈርሓቶ ከይወጽአት እቶም
ኣብ ነብሳ ዝተራእዩ ለውጥታት ኣብ
ማህጸና ድቂ ክምዕብል ከም ዝጀመረ
ዘመላኽቱ ምልክታት ምንባሮም
እናተጋህደ መጽአ።
ኣዲኣ’ውን
ካብ ትምህርታ
ብቐጻሊ ምብኳር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ
ቅዛነት ተሸሚማ ምዝራብ ይኹን
እቲ ዘልመደተን ጸወታን ወኻዕካዕን
ሃንደበት ብምልዋጡ ዘየተሓሳሰበን
ኣይኮነን። እቲ ኣብ ሰብነታ ክዕዘበኦ
ዝጀመራ ለውጢ’ውን ኪንዮ
ሻቕላ ከጠራጥረን ጀመረ። እንተ
ንሳ ብዘይካ ኣብ ስቕታ ዓሪዳ ምስ
ነብሳንምብኣስ ካልእ ዘርኣይቶ ግብረ
መልሲ ኣይነበረን።
እቲ ግዜ ኪንዮ ሳምንቲ ኣዋርሕ
ምስ ደራረበ ግን እቲ ዝተሓብአ
ምስጢር’ውን ባዕሉ ክዛረብ ጀመረ።
ኣብ ራብዓይ ወርሓ ብኸቢድ ምስ
ሓመመት ከኣ’የን ኣዲኣ ሒዘናኣ
ናብ ሆስፒታል ኢናይል ዝጎየያ።
ድሕሪ ዝተኻየደላ መርመራ ከኣ፡
እቲ ካብ ዓቕሊ ጽበት ዝተላዕለ
ስቕታ ዝተሓወሶ ናይ ምህዳም ሜላኣ
ብመንገዲ ውጽኢት መርመራ ‘ ናይ
ኣርባዕተ ወርሒ ጥንሲ ኣለኪ…”
ዝብል መልሲ ሓኪም፡ ኣብ ቅድሚ
ወላዲታ ተደርጐሐ። ሽዑ ንሰን
ሰንቢደን ንሳ ከኣ ዝርንዝሕ ነቢዓ።
እቲ ንሶፊያ ቀንዲ ዘንብዓን
ዘተሓሳሰባን ነገር፡ ብዛዕባ ረዘነ ስንቀ
እንትርፎ ስሙን መልክዑን ካልእ
ትፈልጦ ነገር ዘይ
ምህላዉ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ
ንዓኣን ንወላዲታ ወ/ሮ ምሉን ኪንዮ
ምስንባድ ዘጨነቐን ጉዳይ ከኣ፡ ኣቦኣ
ኣቶ ያዕቆብ ገብረስላሰ ብዛዕባ ጥንሳ

እተፈሊጦም ኣብ ልዕሊኣን
ኣብ ልዕሊ ወላዲታን
ክስዕብ ዝኽእል መዘዝ
ነበረ። ኣቶ ያዕቆብ ኣዚዮም
ተሪርን ሓያልን ከም ዝነበሩ
ክልቲአን ይፈልጣ እየን።
ኣደን
ጓልን
ካብ
ሕክምና ናብ ገዝአን
ምስ ተመለሳ፡ ብዛዕባ’ቲ
ዘጋጠመ ጉዳይ ጥንሲ፡
ኣቶ ያዕቆብ ከይፈልጡ
ክጸንሕሉ ዝኽእሉ መገዲ
ንምንዳይ መኸራ። ከም
መፍትሒ ከኣ፡ ሶፊያ ክሳብ
ዝኾነ ዝኸውን ኣብ እንዳ
ዓባይ ሓብታ ክትጸንሕ
ተረዳዳኣ።
ኣዋርሕ ተጸብጸበ። ኣብ ታሽዓይ
ወርሒ ማለት ኣብ ነሓሰ 1980 ከኣ፡
ሓንቲ ምጭውቲ ናጽላ ተወልደት
-ኣይዳ ረዘነ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ
ኣዲአን ሰብኣይ ሓብታ ኣቶ መረጸ
ገብረህይወትን ብዛዕባ ኣቦ’ዛ ናጽላ
ሓተትዋ። እቲ ብዛዕብኡ እትፈልጦ
ሓጺር መልሲ ሃበቶም። ብመልሳ
ኣይዓገቡን። ንሰብኣይ ሓብታ ከኣ፡
“ረዘነ ጽልም ኢሉ ነዊሕ
ረጕድ መንእሰይ እዩ..” ክትብል
ንመልክዕን ቁመናን ረዘነ ድሕሪ
ምሕባር፡ ናብ’ታ ምስ ረዘነ
ዝራኸቡላ ዝነበሩ ቦታ ሓቢራ
ደልዩ ንኽረኽቦ ለኣኸቶ። ኣቶ
መረጸ’ውን ከይተሓለለ ኣብታ
ዝበለቶ ቦታን ካልእ ከባብን ኮለለ።
መንእሰይ ረዘነ ግን ተሰዊሩ..
ኣይተረኽበን።
****
ብድሕሪ’ዚ ሶፊያ ምሉእ
ኣድህቦኣ ኣብ ምዕባይን ምክንኻንን
እንኮ ጓላ ጥራይ ኣቕንዓቶ። እቲ
ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ኣደራዕ
ህይወት እኹል ተመኩሮ ስለ
ዝኾና፡ ንኣይዳ ጓላ ካብ ህጻንነታ
እናተኸናኸነት ዕድሚኣ ንትምህርቲ
ምስ ኣኸለ ከኣ ፈለማ ኣብ መዋእለ
ህጻናት ድሒሩ’ውን ክሳብ ካልኣይ
ደረጃን ልዕሊኡን ዝቐጸለ ትምህርታ
ከም እትከታተል ገበረት። ኣይዳ ጎኒ
ጎኒ’ቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርታ ናይ
ስነ-ጥበብ(ቅብኣ) ዝንባለ’ውን ኣጥርያ
እያ። ነዚ’ውን ኣብ ማእከል ስልጠና
ስነ-ጥበብ ምራራ ብስሩዕ ትምህርቲ
ኣማዕቢላቶ ትርከብ።
ኣይዳ ረዘነ ድሕሪ ትምህርታ
ምዝዛማ ኣብ ሕዳር 2010፡ ምስ ኣቶ
ፊልሞን ተኸስተ ሓዳር መስሪታ
ብሩኽን ስዮናን ዝበሃሉ ቈልዑ
ወሊዳ ኣብ ኣስመራ’ያ ትቕመጥ።
ወላዲታ ሳባ ያዕቆብ እታ እንኮ ጓላ
ኣብ’ቲ ዝሓለመትላን ዝተመነየትላን
ደረጃ ብምብጻሓ ከምወላዲት ኣዚያ
ሕጉስቲ እያ። እታ ጸጸኒሓ እትለዓል
ሕቶ ደሃይ ረዘነ ግን ኣየቕሰነታን።
ኣይዳ፡ ሎሚ’ውን ነታ ወትሩ
እትመላለሳ ሕቶ ከተልዕላ’ያ
ተበጊሳ። ንሳ ነዚ ኣመልኪታ፡
“ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ንኣደይ
ብዛዕባ ኣቦይ ሓቲተያ ኣይፈልጥን’የ።

ሶፍያ ያዕቆብ ኣብ 80ታት
ምኽንያቱ ሰብኣይ ሓትነይ ነፍሲሄር
መረጸ ገብረህይወት ንዓይ ከም ኣቦ
ኮይኑ ብዙሕ እናኣሐንቀቐ ስለ
ዘዕበየኒ። ብሓቂ ከኣ ከምቲ ሓደ ኣቦ
ንውልዱ ክገብረሉ ዝግባእ ኩሉ ነገር
የማልኣለይ ነይሩ። በዚ ምኽንያት’ዚ
ከኣ ንሱ ንዓይ ኣቦይ ኮይኑ’ዩ ዝስማዓኒ
ዝነበረ።…
ድሕሪ ግዜ ግን፡ ክንዲ ሰብ ምስ

ቅብኣ ኣይዳ ረዘነ
ኮንኩን ንዓቕመ-ሄዋን ምስ በጻሕኩን
እቲ ነገራት ክርዳኣኒን ከተሓሳስበንን
ጀሚሩ። ንኣደይ ግን ብዛዕባ’ቲ
ዝወለደኒ ኣቦይ ክሓታ ኣይከኣልኩን።
እቲ ምኽንያት ከኣ፡ ብዛዕባኡ ከልዕለላ
ትፈቱ ስለ ዘይነበረት። ‘ኣይዳ ጓለይ..
ደሓን ንስኺ ኣብ ትምህርትኺ ጥራይ
ንፍዒ ኣብ ዝብጻሕ ከብጽሓኪ’ዩ
ድልየተይ፡” እያ ትብለኒ ኔራ። በዚ
ከኣ ብዛዕባኡ ከልዕለላ እስከፍ ነይረ።
ከምቲ እትብህጎ ትምህርተይ ክመሃር
እጽዕር ነይረ። ጓል 23 ዓመት ምስ
ኮንኩን ምስ በሰልኩን ከኣ ደፊረ
ክሓታ ጀሚረ። ሓደ መዓልቲ እቲ
ዛንታኣ ብህድኣት ኣዕሊላትኒ። ብዛዕባ
ኣቦይ ይኹን ካልእ ቀረባ ቤተዘመድ
ኣፍልጦ ከም ዘይብላ ከኣ ኣግሂዳ
ነጊራትኒ።…” ትብል ኣይዳ።
ኣብ መወዳእታ ኣደን ጓልን ምስ
ኣቶ ፊልሞን ተኸስተ መኸሩ።
ነዛ ምስአን ዝዓበየት ሕቶ መዕለቢ
እንተረኸባ
‘እንታይ
ምግባር
ይሓይሽ?” ኢሎም ድሕሪ ምርድዳእ፡
እስከ ብመገዲ ‘ዓምዲ ገጻት ህይወት’
ክንፍትን ብምባል …ኣቶ ፊልሞንን
ወ/ሮ ሶፊያን ናብ ፎርቶ ኣስመራ
ደየቡ…ናብ እንዳ ዜና።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ
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ሳሮን ሰርጹ

ጽሕዲ ልደት

ጽሕዲ፡ ነዊሕ ቁመት ዝውንን ኣብ ግዜ
በዓል ልደት ዝስለም ገረብ እዩ። ምስላም
ጽሕዲ፡ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ኣብ
ግዜ ሓጋይ ንዝካየድ ዝነበረ ፈስቲቫል
ኣብ ምጽምባል እዩ ተለሚዱ። እዚ
ጽሕዲ’ዚ፡ ተቘራሪጹ ንገዛ ኣብ ምስላም
ይጠቅም ነበረ። ካብዚ ግዜ’ዚ ኣትሒዙ
ድማ’ዩ ኣብ ግዜ ልደት ጽሕዲ ተሸሊሙ
ክቐርብ ዝጀመረ። ምስላም ጽሕዲ ልደት፡
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኤውሮጳ ቅድሚ
ሓደ ሽሕ ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ።
ኣብ ሃገረ ጀርመን እታ ናይ
መጀመሪያ ጽሕዲ ልደት፡ ብዝብላዕ
መግቢ እያ ትሽለም ዝነበረት።
ብሽረዋይ ሕብሪ ዝተጠቕለሉ ሕብስትን፡
ብወርቃዊ ሕብሪ ዝተጠቕለሉ ቱፋሕን
ድማ ጽሕዶም ይስልምዋ ነበሩ። ካብዚ
ተበጊሶም ዝተፈላለዩ ናይ ኢደ ስርሓት
ዘዳልዉ ሰባት ናይዘን መግብታት
ቅርጽን ዓቐንን ብምሓዝ ብቤትሮ ዉቁብ
መሰላለሚ ሰርሑ።
ኣብ ከተማ ስትራስቦርግ፡ ኣብ ግዜ
ልደት ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ጽሕዲ
ብምቕራብ፡ ነታ ጽሕዲ ብሕብሪታት
ዝወቀቡ ወረቃቕቲ፡ ቱፋሕ፡ ካራሜላታትን
ሸሊሕ ቅርጺ ዝሓዙ ወርቃውያን
ሓጻዊንን ጌሮም ይሽልሙዋ።
እታ ናይ መጀመርያ ጽሕዲ ኣብ
ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ 1830 ዓመተ
ምህረት እያ ተሰቒላ። በዚ ከኣ ጽሕዲ
ልደት ካብ 1841 ኣትሒዙ ኣብ ዓባይ
ብሪጣንያ ኣዝዩ ፍሉጥ ኮነ። ኣብቲ

ግዜ እቲ ወዲ-ንጉስ ዝነበረ ልኡል
ኣልበርት፡ ኣብቲ ዓቢ ግምቢ ቤተመንግስቱ ኣብ መመገቢ ጣውላ
ዓባይ ጽሕዲ ሰቐለ። ኣብ 1848
ድማ ማዕከናት ዜና ብሪጣንያ፡
“ናይታ ንግስቲ ጽሕዲ ልደት ኣብቲ
ዓቢ ግምቢ” ዝብል ኣርእስቲ እናሃባ
ኣቃልሓኦ። እዚ ዜና’ዚ ብመልክዕ
ጽሑፍ ኣብ “ጎደይ ሌድስ” ትብል
መጽሓፍ ተሓትመ።
እዚ ጽሑፍ’ዚ ንጽሕዲ ልደት
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሕቡራት
መንግስታትን ተፈላጥነቱ ክዛይድ
ሓጊዝዎ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ ኣብ
ኩለን ሃገራት ክተኣታቶ ጀመረ። ኣብ
ከተማ ፊላደልፊያ ኣብ ታሕሳስ 1850
ጽሕዲ ልደት ተኣታተወ።
ኣብቲ
መጀመሪያ
ጽሕዲ
ዝተኣታተወሉ እዋን፡ ጽሕዲ ሽምዓ
ብምብራህ እያ ትስለም ኔራ። እቲ ሽምዓ
ከዋኽብቲ ንምግላጽ ተባሂሉ እዩ ዝቐርብ
ዝነበረ። ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ናይ
ኤውሮጳ ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ጽሕዲ
ልደት ሽምዓታት ይውሉዑ እዮም።
ኣብ ጀርመን፡ ፖላንድን ዩክሬይንን፡
ኣብ ግዜ ልደት ኣብታ ጽሕዲ ሳሬት
ምስ እትርከብ ከም ጽቡቕ ዕድል እዩ
ዝውሰድ። ካብዚ ተበጊሶም ድማ ኣብ
ዩክሬይን ኣርተፍሻል ሳሬት ከም መሰለሚ
ጽሕዲ ክጥቀምሉ ምርኣይ ልሙድ
እዩ።
ኣብ 1885፡ ኣብ ቺካጎ ኣብ እትርከብ
ሓንቲ ሆስፒታል ብሰንኪ’ዚ ስልማት
ጽሕዲ ዝኾነ ሽምዓ ሓደጋ ባርዕ ከም
ዘጋጠመ ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ ኣብ
ብዙሕ ቦታታት ዓለምና ሓደጋ ባርዕ
ከምዘጋጠመ ይፍለጥ። ካብዚ ተበጊሱ
ድማ ኣመሪካዊ ራልፍ ሞሪስ፡ ኣብ
1895 ነታ ናይ መጀመሪያ መብራህቲ
ጽሕዲ ልደት ሰርሐ። ኣብ ዓመተ-1908
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ
ግዜ ልደት ሓደጋታት ባርዕ ብምብዝሑ፡
ሽምዓ ኣብ ጽሕዲ ምቕማጥ ብሕጊ
ተኸልከለ።

ንኣፍልጦ
• ዕንቅርቢት፡ ንሽዱሽተ መዓልታት ትንፋሳ ሓቢኣ ክትነብር ትኽእል።
• ኣብ ባህሊ ጀርመናውያን፡ መርዓት ድሕሪ መርዓ ብወለዳ ክትዝረፍ፡
መርዓዊ ደልዩ ክረኽባን ፍቕሩ ክገልጸላን ልሙድ እዩ።
• ከምቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝርከብ “ቻይና ታውን”፡ ኣብ
ቻይና’ውን “ኢንግሊሽ ታውን” ዝበሃል ቦታ ኣሎ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ሰብ
ብቋንቋ ቻይና ክዛረብ ክልኩል እዩ።
• ኣብ ግዜ ሽጉርቲ ምምታር ማስቲካ ምሕያኽ ካብ ምንባዕ ይከላኸል።
• ኣቡሰላማ ዝዓይነቶም ዓሳ፡ ካብ ባሕሪ ማይ ኣይሰትዩን እዮም። ካብ ባሕሪ ምስ
ዝሰትዩ ድማ ናብ ሞት ዘብጽሕ ሕማም ከስዕበሎም ይኽእል። በዚ ምኽንያት
ፈሳሲ ካብቲ ዝበልዕዎ መግቢ’ዮም ዝረኽቡ።
• ልዕሊ 40 ሽሕ ዝበጽሓ ዓይነታት ሳሬት ኣለዋ።
• ሓደ ሰብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቪታሚን “ኤ” ክወስድ ዘይክእል ብምዃኑ፡
ጸላም ከብዲ ናይቶም ኣብ በረድ ዝነብሩ ድቢታት ምስ ዝምገብ ክመውት
ይኽእል።

ዕንበባ
ዕንበባታት ናይ ገዛእ ርእሶም
ቋንቋ ኣለዎም። ነፍሲ-ወከፍ ዕንበባ
ብዓይነቶምን ሕብሮምን ነናቶም
መግለጺታት ይወሃቦም።
ቀይሕ ዕንበባ
ቀይሕ ሕብሪ ብመሰረቱ ኣነቓቓሒ፡
ንስምዒታትካ ዝቕስቅስ ሕብሪ እዩ።
ቀይሕ ሕብሪ ኣብ ዕንበባ ከም መግለጺ
ፍቕሪ እዩ ዝፍለጥ። ብዘይካ’ዚ፡ ቀይሕ
ዕንበባ ትብዓት፡ ጅግንነት፡ ኣኽብሮት፡
ጽንዓት፡
ኣድናቖትን
ድሌትን
ይገልጽ።
ሮዛ ዕንበባ
ሃሳስ ወይ’ውን ፈኩስ ሮዛ ሕብሪ ናይ
ዕንበባ፡ ንሕያውነት፡ ሓጎስን ፍቕርን
ይገልጽ። ኣዝዩ ውቁብ ሮዛ ዕንበባ’ውን
ከም ተወሳኺ መግለጺ የዋህነት፡
ውቃበን ግርማን እዩ ዝውሰድ።
ሰመያዊ ዕንበባ
እዚ ምልክት ሰላም ዝኾነ ሕብሪ፡

መግለጺ ህድኣትን ግሉጽነትን እዩ።
ኣዝዩ ምዕሩግ ሰመያዊ ዕንበባ፡ “ህድእ
በል፡ ጭንቀት ኣወግድ” ንዝብሉ
ሓበሬታታ ንምግላጽ ይጠቅም።
ጻዕዳ ዕንበባ
ጻዕዳ ሕብሪ ኣብ ዕንበባ መግለጺ
ኣኽብሮት፡ ትሕትናን ምእዙዝነትን
እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንንጽህናን
ቅንዕናን ይውክል። ብዘይካ’ዚ፡
ትርጉም ጻዕዳ ዕንበባ ኣብ ዓይነት
ወይ ኣብ ጽባቐ ናይቲ ዕንበባ’ውን
ይምርኮስ እዩ። ሓንቲ ጻዕዳ ዝሕብራ
ሕቋፍ ዕንበባ ደማቕን ጽብቕትን
ምስ እትኸውን፡ ንኣኽብሮት እያ
እትገልጽ።
ብጫ ዕንበባ
ብጫ ሕብሪ መግለጺ ሓጎስ ከም
ምዃኑ መጠን፡ ሓንቲ ሕቋፍ ዕንበባ
ደማቕን ጽብቕትን ምስ እትኸውን
ንምሕዝነት ድሉው ምዃን ትገልጽ።

ብዘይካ’ዚ፡ ብጫ ዕንበባ ዓወትን ክብርን
ንምስትምቓር ይገልጽ። ብተወሳኺ፡
በዚ ሕብሪ’ዚ ኣቢልካ ሓጎስካ ክትገልጽ
ከም እትኽእል እዩ ዝንገር።
ኣራንሾኒ ዕንበባ
ኣራንሾኒ ሕብሪ፡ ደሚቕ ብምዃኑ
መግለጺ ናይ ምሉእ ሂወት እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣራንሾኒ ሕብሪ ኣብ ሕቋፍ
ዕንበባ ውዕዉዕ ስምዒት ይፈጥር።
ቀጠልያ ዕንበባ
ትስፉው ናይ ሓደ ነገር ምሕዳስ
ይውክል። ቀጠልያ ሕብሪ ኣብ
ሕቋፍ ዕንበባ ንጽቡቕ ዕድልን ምሉእ
ጥዕናን’ውን ይገልጹ እዮም።
ሊላ ዕንበባ
እዚ ናይ ንግስነታዊ ሕብሪ፡ መግለጺ
ክብረት፡ መዓርግ፡ ግርማ፡ ልምድን
ዓወትን እዩ። ኣብ ሕቋፍ ዕንበባ፡
ሊላ ሕብሪ መግለጺ ኣድናቖትን
ኣምልኾትን ከም ዝኾነ ይግለጽ።

ብተመራመርቲ ክፍለጡ ዘይተኻእሉ ባህርያት ወዲ-ሰብ
ተመራመርቲ ናብ ኩሉ ኩርነዓት
ዓለም ከይዶም ድሕሪ ምድህሳስ፡ ኣብ
ዓለም ዝተፈጥሩ ነገራት መበገሲኦምን
እንታይነቶምን ክፈልጡ ክኢሎም
እዮም። ኣብዚ ምድሪ ካብ ዘሎ ነገር
ሓሊፎም’ውን ንወርሒ ክበጽሕዋ
ክኢሎም እዮም። ብዘይካ’ዚ እውን፡
ዲ.ኤን.ኤ (DNA) ብምጽናዕ ካበይ
ከምዝመጻናን መን ምዃናን ክፈልዩናን
ክፈልጡናን ክኢሎም እዮም። እዚ
ይኹን ደኣ እምበር፡ ተመራመርቲ ገና
ክፈልጥዎ ዘይከኣሉ ሓያለ ባህርያት
ወዲ-ሰብ ኣለዉ። እዞም ዝስዕቡ ከኣ
እቶም ብሳይንስ ክግለጹ ዘይተኻእሉ
ባህርያት ናይ ወዲ-ሰብ እዮም፦
ሕፍረት፥ ሓደ ካብቶም ትርጉሞምን
መበገሲኦምን ክፍለጡ ዘይተኻእሉ
ባህርያት ወዲ-ሰብ እዩ። እዚ ናይ
ምሽቃል፡ ጽቡቕ ዘይምስማዕን ርእሰተኣማንነትካ ናይ ምጥፋእን ስምዒት፡
ሓደ ካብቶም ብምሕፋር ንገልጾም
ስምዒታት እዮም። ሓደ ሰብ ምስ
ዘይፈልጦ ሰብ ክቀራረብ ከሎ ዝስምዖ
ናይ ምሽቑራር ስምዒት ሕፍረት ኢልና
ንገልጾ። ሕፍረት፡ ሓደ ካብቲ ካብ ከባቢና
ወይ ካብ ዝዓበናሉ ቦታ እነጥርዮ ባህሪ
እዩ። እዚ ምሳና ዝዓቢ ባህሪ፡ ወላ’ኳ
ተመራመርቲ መበገሲኡን ጠንቁን
ክፈልጥዎ እንተዘይከኣሉ፡ ውጽኢት
ናይቲ ልዑል ዓቐን ርህራሄ እዩ ኢሎም
ይገልጽዎ። ንሕፍረት ድማ እቲ ፍሉይ
ባህሪ ናይ ወዲ-ሰብ እዩ ይብሉዎ። ሓደ
ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ዝሓፍር፡
ካብ ውሽጡ ብዝፍጠር ናይ ጭንቀት

ስምዒት ኣብ ገጹ ክርአ ይኽእል።
ጥበብ፥ ሓደ ካብቶም ብተመራመርቲ
ክፍለጡ ዘይተኻእሉ ዘለዉ ክእለትታት
ናይ ወዲ-ሰብ እዩ። ንጥበብ ድማ እቲ
ዝኾነ ሰብ ምስ ደለዮ ከምጽኦ ዝኽእል
ባህሪ ኣይኮነን ኢሎም ይገልጽዎ። ቅብኣ፡
ሳዕስዒትን ቅርጻ ቅርጺን እቶም ወዲሰብ ብተፈጥርኡ ክውንኖም ዝኽእል
ባህርያት ወይ ጥበባት እዮም። እዞም
ደሊኻ ከተምጽኦም ዘይትኽእል ጥበባት
እዚኣቶም ካበይ ከም ዝመጹ ክፈልጡ
ብዘይ ምኽኣሎም፡ ብድብድቡ ተውህቦ
እዩ ኢሎም ገዲፈሞ ኣለዉ።
ዕድመ ብጽሕና ወይ ግርዝውና፥ እቲ
መተሓላለፊ መድረኽ፡ ወይ ድማ ሓደ
ሰብ ኣብ ነብሱን ኣተሓሳስቡኡን ለውጢ
ዘምጻኣሉ ደረጃ እዩ። ገለ ተመራመርቲ
ነዚ ዕድመ ብጽሕና፡ ሓደ ሰብ ቅድሚ
ኣብቲ ናይ ብጽሕና ወይ’ውን ጉብዝና
ደረጃ ምብጽሑ ንዝሕዞ ሓላፍነት
መፈተኒ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። እዚ
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ኣብዚ ዕድመ’ዚ
ዘጋጥም ዕቤት ናይ ኣተሓሳስባ ብኸመይ

ከም ዝመጽእ ተመራመርቲ ክፈልጥዎ
ኣይከኣሉን ዘለዉ።
ልግሲ፥ ጽቡቕ ምግባር ሓደ
ካብቲ ባህርያት ናይ ወዲ-ሰብ እዩ።
ስለምንታይ እዩ ሓደ ሰብ ለጋስ
ዝኸውን ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ።
ልግሲ፡ ንድሕነት ናይ ሓደ ሰብ ዝግበር
ንጥፈት እዩ። ኣብ ዝበዝሑ ባህልታትን
ሃይማኖታትን፡ ልግሲ ከም ጽቡቕ ግብሪ
እዩ ዝውሰድ።
ምስዓም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን
ልምድታትን ብምሙርኳስ ዝተወስደ
ገምጋም፡ ምስዓም መግለጺ ፍቕሪ፡
ክብሪ፡ ሰላምታ፡ ምሕዝነት፡ ሰላምን
ጽቡቕ ዕድልን ኮይኑ’ዩ ተረኺቡ። እዚ
ኣተሓሳስባ ወይ’ውን ርድኢት ግን
ንተመራመርቲ መበገሲኡ ክንጽረሎም
ኣይከኣለን ዘሎ።
ሕልሚ ፥ ኣብ ግዜ ድቃስና ዝረኣዩና
ስእሊታት፡ ዝስምዑና ድምጺታት፡
ወይ’ውን ካልእ ስምዒታት እዮም።
ሕልሚ፡ መስርሕ ናይቲ ኣብ ግዜ
ድቓስና ዝኽሰት ከቢድ ሓሳብ እዩ።

ንፍሽኽታ
“ኩሉ ግዜ ግናይ ሰዓል እሓምም እሞ፡ ሓንቲ
ዊስኪ ገዚአ ናብ ገዛይ እወስድ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ድማ ከምዛ ዘይነበረት
ትኸውን”
“ኣየነይቲ? እታ ሰዓል?”
“ኣይፋላን፡ እታ ዊስኪ’ምበር!”

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኣጥቃዒ ክለብ ሌስተር ሲቲ ኣልጀርያዊ
ሪያድ ማሕረዝ፡ ብሉጽ ተጻዋታይ
ኣፍሪቃ 2016 ኮይኑ ብኮንፈደረሽን ኵዕሶ
እግሪ ኣፍሪቃ ምሽላሙ ቢቢሲ ትማሊ
ኣፍሊጡ፣
እቲ ወዲ 25 ዓመት ኣልጀርያዊ፡
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ንክለቡ ሌስተር
ሲቲ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክትዓትር ዓቢ ኣበርክቶ ምግባሩ ይዝከር፣
በቲ ካብ ግምት ብዙሓት ሰባት ወጻኢ
ብዝተመዝገበ ዓወት፡ ማሕረዝ፡ ብማሕበር
ፕሮፈሽናል ተጻወትቲ ዓዲ እንግሊዝ
ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ዓመተ ስፖርት
ኮይኑ ምሽላሙ ይፍለጥ፣ ብተወሳኺ
እውን፡ ዝሓለፈ ወርሒ ቢቢሲ ኣብ
ዘካየዶ መስርሕ ምምያ ብሉጽ ተጻዋታይ
ኣፍሪቃ፡ ርእሲ ኩሎም ተጻወትቲ ኣፍሪቃ
ድምጺ ብምርካቡ ሽልማት ምውሳዱ
ይዝከር፣ ሕጂ ድማ ብካፍ ኣብ
ዝተኻየደን ዝዓበየ ሽልማት ኵዕሶ እግሪ
ኣፍሪቃን ኣብ ዝኾነ ውድድር፡ ቀዳማይ

ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ በሪኽ ዝተወደበን ካብ 24 ክሳብ 29 ታሕሳስ ክካየድ
ዝጸንሐን ንጥፈታት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣብ
ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝተኻየዱ ንጥፈታት ተፈጺሙ፣
ኣብቲ ካብ 15 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋጽኡ 30 ጋንታታት ብኽልቲኡ ጾታ
ዝተሳተፉሉ ከምኡ እውን ንሓሙሽተ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ዝወከሉ 10 ጋንታታት
ዝተሳተፋሉ ውድድር፡ ብሓፈሻ 480 ስፖርታውያን ህጻናት ኣብቲ ንጥፈታት ተሳቲፎም፣
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ኣትለቲክስ ካብ 50 ክሳብ 1000 ሜተር ዝርሕቀቱ ውድድር ምክያዱ ጸብጻብ
ስ/ባ/ጥዕናን ናይቲ ንኡስ ዞባ ይገልጽ፣ ኣብዚ ውድድር’ዚ ዕዉታት ዝኾና ጋንታታት ኣብቲ ኣብ
ዝስዕብ ኣዋርሕ ብዞባ ደረጃ ኣብ ዝካየድ ውድድር ክሳተፋ ክኽእላ እየን፣

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ላ’ሊጋ
ሪያል ማድሪድ - ግራናዳ 3፡00
ኤባር - ኣትለቲኮ ማድሪድ 6፡15
ላስ ፓልማስ - ስፖርቲን ኪኾን 8፡30
ሪያል ሶሴዳድ - ሰቪያ 10፡45
ሰረ’ኣ
ኢምፖሊ- ፓለርሞ 6፡00
ናፖሊ - ሳምፕዶርያ 10፡45
ኤፍ.ኤ ካፕ
ማን ዩናይትድ - ሪዲን 3፡30
ቢርሚንግሃም - ኒውካስል 6፡00
ብላክፑል - በርንስለይ 6፡00
ቦልተን - ክሪስታል ፓላስ 6፡00
ኤቨርተን - ሌስተር 6፡00
ሃል - ስዋንሲ 6፡00
ኖርዊች - ሳውዝሃምፕተን 6፡00
ሳንደርላንድ - በርንለይ 6፡00
ፕረስቶን - ኣርሰናል 8፡30

ጽባሕ

ኮይኑ ብምዕዋቱ ሃትሪክ ክሰርሕ ክኢሉ
ኣሎ፣
ጋቦናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦሩስያ
ዶርትመንድ - ኣቡመያንግ፡ በቲ 361
ድምጺ ዝረኸበ ማሓረዝ ተቐዲሙ፡
ካልኣይ ደረጃ ሽልማት ካፍ ክረክብ
እንከሎ፡ ሰኔጋላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል

- ሰይዱ ማነ ድማ ሳልሳይ ኮይኑ፣
“እዚ ዓቢ ዓወት እዩ፣ ንገዳይምን
ስሙያትን ተጻወትቲ ቀዲመ ነዚ ክብሪ’ዚ
ምብቅዐይ ኣዝየ ተሓቢነ’ለኹ” ክብል
ማሕረዝ ድሕሪ እቲ ጽምብል ምዕዳል
ሽልማት ተዛሪቡ፣
ነዚ
ዓቢ
ኣፍሪቃዊ
ሽልማት

ቅንጥብጣብ
+ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ ማን
ዩናይትድ - ሞርጋን ሽናይደርሊን ናብ
ኤቨርተን ክሰጋገር ሕክምናዊ መርመራ
ከምዘካየደ ተሓቢሩ፣ እቲ ፈረንሳዊ
ኣከፋፋሊ ኣብ ክረምቲ 2015 ካብ
ሳውዝሃምፕተን ብ25 ሚልዮን ፓውንድ
እዩ ናብ ማን ዩናይትድ ተሰጋጊሩ፣
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንቀልቢ ኣሰልጣኒኡ
ሞሪኖ ክስሕብ ዘይከኣለ ሽናይደርሊን፡
ብ20 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ናብ
ኤቨርተን ከምዝሰጋገር ዝግለጽ ዘሎ፣
ዓመትን መንፈቕን ኣብ ማን ዩናይትድ
ዝጸንሐ ሽናይደርሊን (ሎሚ ክታሙ
እንተደኣንቢሩ) 47 ጸወታታት ኣካይዱ፣
ማን ዩናይትድ ንኤቨርተን 3ብ0 ኣብ
ዝሰዓረትሉ ናይ ጥቅምቲ 2015 ጸወታ
ድማ ነታ ናይ ፈለማን መወዳእታን
ዝኾነት ሸቶ ኣቑጺሩ፣ ምንጪ - ጎል
+ ን100 ሜትሮ ብዝበጽሖ ግዜ፡
‘ዝቐልጠፈ ሰብ ዓለምና’ ዝብል ቅጽል
ዝተወሃቦ ኡዝያን ቦልት ደጋፊ ክለብ ማን
ዩናይትድ ምዃኑ ይፍለጥ፣ ኣብ ማእከላይ
ርሕቀት መግትኢ ዝተሳእኖን ኣብ ዝለዓለ
ርሕቀት ድማ ስሙ ብምኹልዑ ኣብ ዓዲ
እንግሊዝ ‘ሰር’ ዝብል ቅጽል ተዋሂቡ ዘሎ
ሞ ፋራሕ ድማ ብፍቕሪ ኣርሰናል ዝልሎ
ካልእ ስሙይ ኣትለት እዩ፣ እዚ መበቆሉ
ሶማል ዝኾነ እንግሊዛዊ፡ ኣብዚ ሳልስቲ’ዚ
ኣብ ክለብ ኣርሰናል ብምብጻሕ ምስ
ኣርሰን ቨንገርን ቲዮ ዋልኮትን ተራኺቡ
ነይሩ - ናይ ተጻዋርነትን ቅልጣፈን ምኽሪ
ኣብ ጉያ ንምርካብ ዶ ይኸውን?፣ ምንጪ
ደይሊ መይል
+ ንሳይዱ ማነ ናብ ውድድር ዋንጫ
ኣፍሪቃ 2017 ዘፋነወ የርገን ክሎፕ፡ ኣብዚ
ሒዝናዮ ዘሎና ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ
ወቕቲ፡ ንሸመተ ተጻወትቲ ልዕሊ 40
ሚልዮን ፓውንድ ብሓለፍቲ ክለብ
ሊቨርፑል ከም ዝተሰለዐሉ ተሓቢሩ፣
ምንጪ ቢልድ
+ ዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኮኾብ
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ተጻዋታይ ክለብ ጁቬ - ፓብሎ ድይባላ
ተጣይቕ ምህላዋ ተሓቢሩ፣ ዳይረክተር
ኵዕሶ እግሪ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ኣሪጎ
ሳኪ፡ እቲ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ
ማድሪድ ኣድማዒ ኮይኑ ከምዝቐርብ
ንፕረዚደት ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ
ፐረዝ ድሕሪ ምግላጹ፡ ሪያል ማድሪድ
ነቲ ተጻዋታይ ትከታተሎ ምህላዋን
ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ተገዳስነት ይውስኽ
ከምዘሎን ዝተገልጸ፣ ምንጪ ማርካ
+ ቻይናዊት ክለብ ሻንጋይ ኤስ.ኣይ.ፒ.ጂ.፡
ንጋቦናዊ ኣጥቃዒ ኣቡመያንግ ንምዕዳግ
128 ሚልዮን ፓውንድ ምስልዓ ተሓቢሩ፣
ምንጪ ቢልድ
+ ኣጥቃዒ ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ኣንቶኒ ግሬዝማን፡ ብክለብ ማንቸስተር
ዩናይትድ ይህደን ኣሎ፣ እዚ ወዲ 25
ዓመት ተጻዋታይ’ዚ ሰሙናዊ 220,000
ፓውንድ ክኽፈሎ (ፖግባ እውን ኣብ ማን
ዩናይትድ ተመሳሳሊ መሃያ ይቕበል) በታ
እንግሊዛዊት ክለብ ጠለብ ቀሪቡሉ ኣሎ፣
ዛጊት ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ ዘለዎ
ውዕል ዓመታት ተሪፍዎ ዘሎ ግሬዝማን፡
ውዕሉ እንተደኣ ኣፍሪሱ፡ ክለቡ ኣስታት
80 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ክትወሃብ
ከተገድድ ትኽእል እያ፣ ምንጪ - ዘ
ጋርድያን
+ ኣብ ጸጋማይ መስመር ምክልኻል
ክለብ ጁቬ ዝጻወት ፓትሪስ ኤቭራ፡ ናብ
ክለብ ዌስት ሃም ወይ ከኣ ናብ ናይ ቅድም
ክለቡ ማን ዩናይትድ ናይ ምምላስ ባህጊ
ከምዘለዎ ኣፍሊጡ፣ ምንጪ - ካልቾ
መርካቶ
+ ንወዲ 22 ዓመት ቪክቶር ሊንደሎፍ
ናይ ምዕዳግ ተኽእሎኣ ዝቐሃማ ማን
ዩናይትድ፡ ንተኸላኻሊ ሮማ - ኮስታስ
ማኖላስ ብ32.5 ሚልዮን ፓውንድ
ተጣይቐሉ ምህላዋ ተሓቢሩ፣ ምንጪ ዘ ሳን
+ ኣብ ክለቡ ሪያል ማድሪድ ዘይረግአ፡
ግን ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታ ኮፓ ደል ረይ

ክልተ ሸቶታት ዘመዝገበ ጀምስ ሮድሪገዝ፡
ኣብ ራዳር ማን ዩናይትድ ምእታዉ
ይግለጽ ኣሎ፣ እዚ ወዲ 25 ዓመት
ኮሎምብያዊ ተጻዋታይ፡ ኣብዚ ሒዝናዮ
ዘሎና ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ግዜ፡ ናብ
ካልእ ክለብ ክሰጋገር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ
ልዑል ምዃኑ ይንገር፣ ምንጪ - ቢቢሲ
ሬድዮ 5
+ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ - ጆን ኦቢ
ሚከል ናብ ቻይናዊት ክለብ ቲያንጂን
ተዳ ከምዝተሰጋገረ ተሓቢሩ፣ እቲ ወዲ
29 ዓመት ተጻዋታይ ኣብዚ ሳልስቲ’ዚ ካብ
ቸልሲ ወግዓዊ መፋነዊ ዝተኻየደሉ ኮይኑ
ትማሊ ኣማስይኡ ድማ እግሩ ኣብ ቻይና
ኣንቢሩ ኣሎ፣ ኣብ 2006 ናብ ቸልሲ
ዝተጸምበረ ጆን ኦቢ ሚከል፡ 372 ግዜ
ማልያ ቸልሲ ወድዩ ኣብ ሜዳ ተሰሊፉ፣
ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ቦታ ዝሰኣነ እቲ
ኣከፋፋሊ፡ ክልተ ግዜ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ፡ ኣርባዕተ ናይ ኤፍ ኤ ካፕን
ከምኡ ድማ ኣብ 2012 ዋንጫ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ምልዓሉ ይፍለጥ፣ ስሙያት
ተጻወትቲ ኣብ ምዕዳግ ዝተጸምዳ ክለባት
ቻይና፡ ሕጂ ካልኣይ ናይ ቸልሲ ተጻዋታይ
ኣብ ሕቑፈን የእትዋ ኣለዋ፣ ኣቐዲሙ
ኦስካር ናብ ሻንጋይ ኤስኣይፒጂ ምስግጋሩ
ይፍለጥ፣
+ ክለብ ዎልፍስበርግ ናይ ጀርመን
ንናይጀርያዊ ተጻዋታይ ቪክቶር ኦሲምሀን
ከምዝዓደገት ኣፍሊጣ፣ ቅድሚ ሰሙን
18 ዓመት ዝመልአ ኦሲምሀን፡ ምስታ
ጀርመናዊት ክለብ ንሰለስተ ዓመትን
መንፈቕን ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ ኣሎ፣
ንጠለብ ኣርሰናል ነጺጉ ናብ ጀርመን
ዘምረሐ ኦሲምሀን፡ ኣብ 2015 ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ዓለም ትሕቲ
17 ዓመት 10 ሸቶታት ብምምዝጋብ፡
ናይጀርያ ነቲ ጽዋእ ንሓሙሻይ ግዚኣ
ከተልዕል ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ
ይሕበር፣
** ** **

ላ’ሊጋ
ሴልታ ቪጎ - ማላጋ 8፡30
ቪያሪያል - ባርሴሎና 10፡45
ሰረ’ኣ
ኡዲነዝ - ኢንተር 2፡30
ጁቬ - ቦሎኛ 10፡45
ኤፍ.ኤ ካፕ
ሊቨርፑል - ፖሊማውዝ 4፡40
ቸልሲ - ፒተርብራ 6፡00
ሚድልስቦሮ - ሸፊልድ ወንስደይ 6፡00
ቶተንሃም - ኣስቶን ቪላ 7፡00

ብምውሳዱ ቀዳማይ ኣልጀርያዊ ክኸውን
ዝኸልኣለ ማሕረዝ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት ድንቂ ብቕዓት ከርኢ
እንተኸኣለ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዘርእዮ
ዘሎ ብቕዓት ግና ኣይግድን ዘብል እዩ፣
እቲ ተጻዋታይ ኣብታ ሻምፕዮን ዝኾነት
ክለብ ሌስተር ዝኾነ ለውጢ ከምጽእ እኳ
እንተዘይከኣለ፡ ደቂ ሃገሩ ግና ኣብቲ ኣብ
ጋቦን ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ሃገራት
ኣፍሪቃ ንሃገሩ ኣልጀርያ ድርዒ ክኾና
ዓቢ ትጽቢት ገይሮም ይርከቡ፣
ኣልጀርያ ናብ ውድድር ዋንጫ
ሃገራት ኣፍሪቃ ክትበጽሕ ዓቢ እጃም
ዝነበሮ ማሓረዝ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት፡
17 ሸቶታት ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ከመዝግብ እንከሎ 11 ውዱኣት
ኮዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንታኡ ኣቐቢሉ፣
ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል
ኣሌክስ ኢዎቢ ብሉጽ መእንሰይ
ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኮይኑ ብካፍ
ተሸሊሙ ኣሎ፣ እቲ ወዲ 20 ዓመት፡
ዝሓለፈ ዓመት ዘርኣዮ ምንቅስቓስ
ንብዙሓት ክምስጥ ክኢሉ እዩ፣ ወዲ

ዓዱ ተጻዋታይ ማን ሲቲ - ኢናቾ ድማ
ትስፉው መንእሰይ ዝብል ሽልማት በቲ
ኮንፈደረሽን ተበርኪቱሉ ኣሎ፣
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ክለብ
ማመሎዲ ሳንዳውን - ደኒስ ኦንያንጎ
ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝመደበሮም ተጻወትቲ
ዝበለጸ ኮይኑ ንዓመተ 2016 ብምሕላፉ
ተሸላሚ ክኸውን እንከሎ፡ ናይጀርያዊት
ኣጥቃዒት ኣሲሳት ኦሾላ ድማ ካብ ደቂ
ኣንስትዮ ዝበለጸት ብምዃና ሽልማት
ተቐቢላ፣
ናብ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ
2017 ብምብጽሓ ታሪኽ ዝሰርሐት
ኡጋንዳ፡ ዝበለጸት ሃገራዊት ጋንታ ኮይና
ተሸሊማ፣
ዝሓለፈ ዓመት ንሽልማት ብሉጽ
ተጻዋታይ ካፍ ኣቡመያንግ ምዕዋቱ
ይዝከር፣ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመታት
(ካብ 2011 ክሳብ 2014) ያያ ቱረ ክብሕቶ
ክኢሉ እዩ፣

+ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ - ዩዌፋ፡
ዓመታዊ ኣብ ዘቑማ ‘ብልጽቲ ጋንታ’፡
ተጻወትቲ ውድድር ላ’ሊጋ ዓብሊሎም
ቀሪቦም፣ ኣብታ ናይ ‘ሕልሚ ጋንታ 2016’
ከም ሊዮነል መሲ፡ ሮናልዶን ግሬዝማንን
ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ተመሪጾም ይርከቡ፣
ይኹን እምበር፡ ንኣመል ሓደ ተጻዋታይ
ካብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክምረጽ ዘይምኽኣሉ ንብዙሓት ሰባት
ኣስደሚሙ፣ ቡፎን፡ ቦኑቺ፡ ፒኵ፡ ራሞስ፡
ቦኣቲን፡ ክሮስ፡ ሞድሪች፡ ኢነስታ፡ መሲ፡
ሮናልዶን ግሬዝማንን ኣባላት ናይታ ‘ጋንታ’
እዮም፣

+ ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ቀዳማይ እግሪ
ኮፓ ደል ረይ እስጳኛ፡ ባርሴሎና ኣብ
ሜዳኣ ኖ ካምፕ ብኣትለቲክ ቢልባኦ 2ብ1
ተሳዒራ፣ ንኽልተ ተጻወትታ ብቐይሕ ካርድ
ዝኸሰረት ቢልባኦ፡ ኣብ ቀዳማይ እብረ ካብ
ኣዱሪዝን ዊልያምስን ብዝረኸበተን ሸቶታት
እያ ንባርሳ ከተንበርክኻ ዝኸኣለት፣ መሲ
ኣብ መበል 52 ደቒቕ ንባርሳ ካብ ስዕረት
ዘይተናግፋ ሸቶ ኣመዝጊቡ፣ ቢልባኦ ኣብ
ልዕሊ ባርሳ ክትዕወት ድሕሪ ኣርባዕተ
ዓመታት ሕጂ ንመጀመርታ ግዚኣ እዩ፣
** ** **

ሞቕሽሽ
ኣርሰናል ካብ ሜዳኣ ወጺኣ ኣብ እተካይዶ ግጥማት መጓዓዓዚ እትኾና ሓዳስ ነፋሪት
ምምራቓ ኣፍሊጣ፣ እታ ብቐንዲ መዋሊ ናይታ ጋንታ ዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢማራትስ
ዝተዋህበት Airbus A380 ዝዓይነታ ነፋሪት፡ ምስሊ ጅሩድ፡ ሳንቸዝን ኦዚልን ንኣመሰሉ
ተጻወትቲ ኣብ ጎድና ዝተጠቀዓ ኮይና፡ መደቀሲ፡ መመገቢ፡ ባርን ካልእ መሳለጥያታትን ኣለዋ፣
ኣብ ናይ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ምስ ባየር ሙኒክ ዝበጽሓ ኣርሰናል፡ ኣብ ጉዕዞኣ ናብ
ሙኒክ ነዛ ነፋሪት ክትጥቀመላ ምዃና ደይሊ መይል ትውስኽ፣

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

ሳንድሮ ሲላ 2.ሲኞራ ሮበርታ
ሲላ 3.ሲኞራ ጆቫኒ ጋብረዚ
ብኣድራሽኦም ክርከቡ ስለዘይተኻእሉ
ተጸዊዖም ን31/1/17 ኣብ ላ/ቤ/ፍ
ንግዲ መጋባኣያ ቁ/40 ይቕረቡ።
እንተዘይቀሪቦም ጉዳዮም ኣብ
ዘየለውሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ሄም

ደሃብ

ት
ዊ
ዳ

ል
ቤተ

ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ወ/ት ትብለጽ ምሕረትኣብ
ወልደማርያም ምባል ተሪፉ፡ ወ/ት
ሆሳእና ምሕረትኣብ ወልደማርያም
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ
ቁ/39 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሰለሙን
ነጋሽ ተስፋሚካኤልን ተኸሳሲት
ወ/ሮ ሰናይት ኣሚነ ኣይንኣለምን
ዘሎ ናይ መኪና ስም ምትሕልላፍ
ጉዳይ፡
ተኸሳሲት
ኣድራሽኣ
ስለዘይተፈልጠ ተጸዊዓ ን14/2/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ
ትቕረብ። እንተዘይቀሪብኪ ንስኺ
ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ክረአን
ክውሰንን ምዃኑ የፍልጥ።
ወ/ሮ ኣልማዝ ተወልደ ዘርኡ፡ ስም
ኣደይ ተኽኣ መኮነን ገብሩ ምባል
ተሪፉ፡ ተኽኣ መኮነን ገብረኣብዝጊ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35

ሰ
ታደ

ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ኪዳነ መኮነን
ወልደገብርኤል ብሞግዚታ ወ/ሮ
ገነት ተኽለ ገብረሚካኤል ኣቢሉ፡
ኪዳነ መኮነን ወልደገብርኤል ምባል
ተሪፉ፡ ኣቤል መኮነን ወልደገብርኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ ቁ/39
ይቕረብ።
ወረ/ነፍ
ግደ
ገብረስላሴ
ገብረማርያም 1.ኣስመረት ግደይ
2.ሳራ ግደይ 3.ዮናስ ግደይ
4.ዮሴፍ ግደይ 5.ኣስመሮም ግደይ፡
ስም ወላዲ ኣቦና ግደ ገብረስላሴ
ገብረማርያም ምባል ተሪፉ፡ ግደይ
ገብረማርያም ገብረስላሴ ተባሂሉ
ይተኣረመልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/1/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39
ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣለም ዱራ መዝገቦ ምባል
ተሪፉ፡ ወ/ሮ ኣለም ደሪ መዝገቦ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ
ቁ/39 ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ካሌብ
ሰለሙን ኣባይን ተኸሰስቲ ወረ/
ነፍ ዶክተር ሲላ ፍዮረሎ 1.ሲኞር

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ
በርሳቤል ተወልደን ተኸሳሲ ኣቶ
ብንያም ኣስመላሽን ብዘሎ ናይ
ሰብኣይን ሰበይትን ጉዳይ ከሳሲት
ክሲ መስሪታ ስለዘላ፡ ተኸሳሲ
ፍሉጥ ኣድራሻ የብሉን ስለዝተባህለ
ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ኣድላዪ ዝበሎ
ውሳነ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሃብተ
ተኽለ ኣውዓሎምን ተኸሳሲ ኣቶ
ሙሴ ተስፋዝጊ ገብረኣምላኽን ዘሎ
ናይ ውዕል መሸጣ መኪና ጉዳይ፡
ተኸሳሲ ንከሳሲ ዓይነታ ኦፔል
ቬክትራ ቁ/ሰሌዳ ER-1-23913
ቁ/ቻሲ WOL00087M1160333
ብዋጋ 60,000.00 (ሱሳ ሽሕ)
ናቕፋ ምስ ሸጠ ስም ከየመሓላለፈሉ
ስለዝጠፍአ፡
ብኣድራሻ’ውን
ክትርከብ ስለዘይከኣልካ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን26/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ
ዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ኣኽበረት ወልደማርያም
ሃውኪ በዓል ቤተይ ኮ/ሌ ተኪኤ
ገብረእግዚኣብሄር
ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
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ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቁሸት
ወ/ሮ ዮዲት ብርሃነ መብራህቱ፡
ወለድና ብርሃነ መብራህቱ ዘሞን
ስላስ ጽገ ሉኡላይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 8 ኣሕዋተይን 5 ተተካእቲ
ደቂ መወቲ ኣሕዋተይን ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ወኪድባ
ወ/ሮ ኣስካሉ ገረዝጊሄር ተስፋይ
ምስ በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋኣለም
ገብረ መዓሾ ብሕጋዊ መዳይ
ተመርዒና። እንተኾነ ካብ ኣስታት
3 ዓመት ክሳብ ሕጂ ደሃይ ዝበሃል
ኣይረኸብኩን፡ ስለዚ ሕጋዊ ፍትሕ
ክግበረለይ ስለዝበላ፣ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን8/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሕምብርቲ
ወ/ሮ ሂወት ሓልኪኤል በራኺ፡
ኣቦና ሓልኪኤል በራኺን ኣደና
ኣስካሉ ገብርሂወትን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/2/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ መሓመድ መሓመድኑር
ኢብራሂም ምባል ተሪፉ፡ ፈረጅ
መሓመድኑር ኢብራሂም ተባሂሉ

ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ቦፍታ ፍካክ መስቀል ምባል
ተሪፉ፡ ቦፍታ ፍካክ ፍካክ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ስትና መሓመድ እድሪስ ስም
ኣደይ፡ መካ ሳልሕ ሕባንት ምባል
ተሪፉ፡ ማካ ሳልሕ ሓዞት ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ሓጋዝ
ወ/ሮ ሰናእ መሓሪ፡ ተጸዋዒ ኣቦ
ደቀይ ኣቶ ፍስሃ መሓሪ ካብ 2010
ዓ/ም ኣትሒዙ ኣበይ ከምዘሎ ደሃዩ
ስለዘይብለይ፡ ካብ ክልቴና ኣብራኽ
ዝተወልዱ 2 ደቅና ብሞግዚት
ንወ/ሮ ሚኪኤለት ኣብርሃ ይበቲት
ክህብ ስለዝደለኹ፡ ተጸዋዒ ኣቦ
ደቀይ ፍስሃ መሓሪ ብኣካል ቀሪቡ
ኣብ ሞግዚት ስልጣን ክፍርመለይ
ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን27/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረባ። ምስዘይትቐርብ
ኣብ ዘየለኻሉ ቤ/ፍ ውሳነ ክህብ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ከረን 03
ወ/ሮ ቅዱሳን ኣርኣያ ገብረስ፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ኣድሓኖም
ትንሳኤው ሳልሕ ኣብዚ ሃገር
ስለዘየለ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
መንገዲ ተጸዊዑ፡ ን30/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ድማ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ
ክወሃብ እዩ።

ብስራት ንተማሃሮ ካልኣይ ደረጃን ኮለጅን
ብዘመናዊ ኣገባብ ዝተዳለወት፣ “Modern Approach
to High School Physics” ዘርእስታ መጽሓፍ፣
ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሓትልኩም ኣላ። እዛ መጽሓፍ ኣብ
ነፍስ-ወከፍ ንኡስ ኣርእስቲ ነብስኻ ትግምግመሉ ምስ
ናይ ማትሪክ ሕቶታት ዝመሳሰል “Test yourself
Questions” ዝሓቘፈት ኮይና ገለ ካብ ትሕዝቶኣ ፦
• Over 700 fully worked examples
• Over 1000 Problems with numerical
answers
• Over 250 questions with short answers
• Over 600 illustrative ﬁgures and
diagrams
ንዝያዳ ሓበሬታ ብቍጽሪ ሞባይል 07258560 ተወከሱ።

MODERN APPROACH
to
HIGH SCHOOL

PHYSICS

Volume 1

Efrem Teklay

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ
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ምልክታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ካብ 1 ጥሪ 2017 ጀሚሩ ክራይ መሬት፣ ግብሪ ገዛ ክራይ
ገዛ ኣገልግሎት ጽሬት ወ.ዘ.ተ ክኸፍል ከምዝጅምር የዘካኽር። ብተወሳኺ ንኹሎም
ዓማዊል ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክራይ መሬት፣ ግብሪ ገዛ፣ ክራይ ገዛ፣ ኣገልግሎት
ጽሬት ወ.ዘ.ተ ዘይከፈልኩም ዕዳኹም ክትክፍሉ የዘካኽር። ከምኡ’ውን ዋንነት ናብ
2ይ ወይ 3ይ ኣካል ብውርሲ ይኹን ብመሸጣ ዝተሰጋገሩ ኣባይቲ ግን ከኣ ሕጋዊ
ምስግጋር ናይ ዋነንት ዘድልዮ ኩሉ ዘየሰጋገርኩም ዘለኹም ሕጋዊ ምስግጋር ክትገብሩ
የዘካክር።
በዚ መሰረት ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ጨንፈር ኣታዊታትን ግብርን ቁ.19
መጺእኩም ክትከፍሉ ብጥብቂ ነተሓሳስብ፣ ኩሉ ዓሚል ዘሎዎ ዕዳ ኣብ እዋኑ መጺኡ
ምስ ዘየጻሪ ዝውሰድ ስጉምቲ ናይ ዓሚል ሓላፍነት ይኸውን።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ
ምልክታ
ኣብ ዞባ፦ ማእከል ንኡስ ዞባ፥ ፓራዲዞ ምምሕዳር ዓዲ ሰጉዶ B1 ጎደና- ቁጽሪ ገዛቁጽሪ ፍቓድ ዋኒን፥ ASL00033988 ብስም፥ ስዕዲ ሓሰን ኢብራሂም ናይ መሸጢ
ሃለኽቲ ኣቑሑ (ዱኳን) ትካለይ ንሓሰን ኢብራሂም ዑስማን ብውህብቶ ሂበዮ ኣለኹ።
ብስም ወሃቢ ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት
ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም
ውህብቶ ተረካቢ ከምነመሓላልፎ ነፍልጥ።
ስዕዲ ሓሰን ኢብራሂም

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ስነ-ኪነት ማይ-ሓባር ዝኸውን ኣሕምልቲን
ስጋን ካብ ወርሒ ጥሪ 2017 ክሳብ 31 ታሕሳስ 2017 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ
ንጨረታ ብዕለት 21/12/2016 ቁ.ጋዜጣ 96 ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ምውጻእና ዝዝከር ኮይኑ እቲ ዘውጻእናዮ ምልክታ ጨረታ ን 10 መዓልታት ጥራይ ክፉት
ከምዝነበረ ይፍለጥ፡ ሕጂ ግን 20 መዓልታት ብምውሳኽ ን30 መዓልታት ከም ዝተኣረመ
ንሕብር፡ ስለ’ዚ
- ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነትን ፎቶ ኮፒን የቕርብ።
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ 8 (ሸሞንተ) መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
- ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽቡሉ ይኽፈት።
- መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (CPO)
ይትሕዝ።
- ተወሳኺ መግለጽን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20
ወይ ብቴለፎን 200593 ወይ 123749 ተወከሱ።
- ሚ/ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኪቡ ነዚ ጨረታ ብሙሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ምልክታ
ኣዜብ ከፈላ ገብረእየሱስ ዝተበሃልኩ፡ ብህያብ ካብ ወላድየይ ከፈላ ገብረእየሱስን
ኣሕዋተይ ኣብርሃጼን ከፈላ+8 ብዕለት 10/11/12 ብቁ/መዝገብ 524/12 ዝተዋህበኒ
መንበሪ ገዛ ኣብ ኣስመራ ምም/ጎዳይፍ ፕሎት 4 ፓርሰል ቢ ስፍሓቱ 250 ት/ሜ ቀንዲ
ክፍሊ 3 ተሓጋጋዝቲ 2 ዝሓዘ ኣብ ጎደና 713/10 ዝርከብ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ
30 መዓልታት ናብ ኖታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።
ኣዜብ ከፈላ

ሰንበቱ ተኽለ ባህቱ፡ ነቲ ካብ በዓል ቤተይ ብህያብ ዝረኸብክዎ ብኮሚሽን ኣባይቲ
ቁ.ምስክር ወረቐት 118271 መወከሲ ቁጽሪ 135869 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ዞባ
09 ምምሕዳር 12 ጎደና ኣስሒት ጽገ ቁ. ገዛ 56 ዝርከብ ብስም ዋንነት ናብ ስመይ
ክመሓላለፈለይ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤት ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ካዳስተርን ቤ/ጽ ኖታሪና ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስመይ ክመሓላልፎ ምዃነይ
የፍልጥ።
ወ/ሮ ሰንበቱ ተኽለ ባህቱ

ምልክታ
ዮሰራ ሓ.ዝ.ብ.ማ ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ቁ.236 ገጽ.7
ምምስራቱ ዝገልጽ ከምዝተኣወጀ ይዝከር።
1. መተሓዳደሪ ሕጊ ዮሰራ ዓንቀጽ 3. ርእሰ ማል ማሕበር ኣብ 30 ብርክታት
ዝተኸፋፈለ ብሰለስተ ኣባላት ማሕበር ዝቖመ ነብሲ ወከፍ ብርኪ 50 ሽሕ ናቕፋ
ኮይኑ ምቛሙ ተፈሊጡ ኣሎ።
2. ኣብ ዝተጠቕሰ ዓንቀጽ ብርኪ ምውሳኽን ምንካይን ፍቑድ ምዃኑ ተሰኒዱ ኣሎ
በዚ መሰረት ዝነበረ 30 ብርኪ 70 ብምውሳኽ 100 ብርክታት ኣደይብና ነብሲ ወከፍ
ብርኪ 50 ሽሕ ዝነበረ 150 ሽሕ ኮይኑ ኣሎ።
3. ሓደስቲ ገዛእቲ ብርኪ፦
1. ወ/ሮ ሓዳስ ፍስሃየ ምስግና
2. ኣቶ ኣስፍሃ ስልጣን ዑቕባዝጊ
ኣባላት ማሕበር ክኾኑ ኩሉ ረቛሒታት ማሕበር ስለዘማልኡ ነብሲ ወከፎም 10
ብርኪ ገዚኦም ኣባላት ማሕበር ክኾኑ ተቐቢልናዮም ኣሎና።
ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ሃብቶም ገብርኣብ

ምልክታ
ወ/ሮ ለተብርሃን ተስፋይ ዝተባሃልኩ ብስም ንግስቲ ገብረዮውሃንስ ገብረእዝጊ
ኣብ ምምሕዳር ን/ዞባ ቀሓውታ ዚፕ 1A711 ፕሎት 2 ፓርሰል D መለለይ ቁ.
ንብረት 1፡010810 ስም ምትሕልላፍ ናብ ያቆብ ኪዳነ ሃይለ ክንገብር ስለ ዝደለና፡
ዝቃወም ሰብ እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ
ወይ ይግባይ ተባሂሉን እንተነይሩ ውሳኔ ሓቲቱ ኣብ ጽሕፈት ኖታሪን ቤት ጽሕፈት
ካደስተራል ይቕረብ እንተዘይኮይኑ ብዘለና ዶክሜንት ሒዝና ጉዳይና ክንወድእ
ምዃኝና ንሕብር።
ወ/ሮ ለተብርሃን ተኽለ

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.111

ኤርትራ

ስድራቤት
ስድራቤት
ሃብቶም ኢዮብ

ዋ
ጽ
ጽዉይ
ጽዋ ዘረባ ወይ ብህሎ ማለት’ዩ። ምጽዋይ ከኣ ምዝራብ ወይ ምባል ይኸውን። ስለዚ
ጽዉይ ጽዋ ማለት ዝተዘረበ ዘረባ፡ ዝተባህሎ ብህሎ ማለት ይኸውን። ካብዚ ጽዉይ
ጽዋ ዝብል ኣበሃህላ’ዩ ጽውጽዋይ ዝብል ቃል መጺኡ። ንኡስ ዓምዲ ጽዉይ ጽዋ
ካብ ሎሚ ዝተፈላለዩ ጽውጽዋያት ከተአንግደና’ያ። ቀዳመይቲ ትሕዝቶና “ጥበብዶ
ሓይሊ” እትብል ትኸውን ኣላ።

ጥበብዶ ሓይሊ?
ሓደ እዋን እምብዛ ጨካንን ዓሻን
ኣንበሳ ነበረ። ኣብ’ቲ ዝነብረሉ ዝነበረ
ጫካ ዘሕምቖ ወይ ብሒም ኢሉ ዝዛረቦ
ኣይነበረን። ቁሩብ ጥሜት እንተተሰሚዕዎ
ንዝደለዮ እንስሳ ከይዱ ይበልዖ ነይሩ።
ብእከይ ተግባራት ኣንበሳ ኩሎም
እንስሳታት ብርቱዕ ፍርሂ ተሰምዖም።
ስለ’ዚ ድማ በብወገኖም ሓቢሮም ገለ
ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓሰቡ። ሓደ
መዓልቲ ኣኼባ ክገብሩን ክማኸሩን ከኣ
ተቛጸሩ።
ኩሎም እንስሳታት ኣብ ትሕቲ ሓንቲ
ዓባይ ገረብ ምሰ ተኣከቡ ንኣያ ኣንበሳ’ውን
ዓደምዎ። መኣከቢኦም ምኽንያት ምስ

ኣብታ መዓልቲ ኣያ ኣንበሳ ዝኾነ
ዝብላዕ እንስሳ ብዘይ ምርካቡ ኣዝዩ
ተቖጢዑ፡ ከንጸርጽር ተራእየ። ብሕርቃን
እናገዓረ ከሎ ንማንቲለ ምስ ረኣየ መሊሱ
ሓረቐ። እዛ ደቃቕ ማንቲለ ጥራይ
ተመሲሑ ክውዕል ኣይደልን’ዩ። ስለ’ዚ
ኸኣ ንኹሎም እንስሳታት ክቐትሎም
ወሲኑ። እታ ማንቲለ ርእሳ ኣድንን ኣቢላ
ናብ ኣንበሳ ብምቕራብ “ጎይታይ ኣንበሳ
ፈለማ ሽዱሽተ ማናቲለ ኢና ምሳሕካ
ክንከውን ተላኢኽና ነይርና። እንተኾነ
እናመጻእና ከለና ሓደ ካልእ ኣንበሳ ኣብ
መንገዲ ጸኒሑ ነተን ሓሙሽተ በሊዕወን።
ኣነ ግን ብዘለኒ ሓይሊ እናጎየኹን

ሓተቶም፡ “ኣያ ኣንበሳ እንሳሳታት እናበላዕካ
ክትነብር ፈጣሪ ዓዲሉካ’ዩ። እንተኾነ ካብ
ዓቐን ንላዕሊ፡ ብዘይ ሓደ ምኽንያት
እንስሳታት ትቐትል እንተኾይንካ፡
ኩሎም እንስሳታት ጸኒቶም ሓደ’ኳ ኣብ
ዘይትረኽበሉ እዋን ክመጽእ እዩ፡” በለ
ሓደ እንስሳ። ኣንበሳ ግን ኣየወድኦን።
“እሞ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ?”
ብምባል ኰለፎ።
ሓደ ካልእ እንስሳ ድማ፡ “ኣቐዲምና
ተዘራሪብና ኢና። ኣብ ምይይጥና
መዓልታዊ ሓደ እንስሳ ክንህበካ’ሞ ንስኻ
ከኣ ከም ደስ ዝበለካ ገይርካ ትበልዖ።
ዝብላዕ እንስሳ ደሊኻ ኮለል ክትብል ካብ
ትውዕል፡ ከይደኸምካ ኣብ ገዛኻ ከለኻ ኢና
ከነምጽኣልካ።” ኢሉ ሓሳቡ ኣቕረበ።
ኣንበሳ ብወገኑ፡ “ጽቡቕ ሓሳብ ኢኹም
ሓሲብኩም። ሓሳብኩም ከኣ ተቐቢለዮ
ኣለኹ። እንተኾነ፡ ኣብ ልክዕ ሰዓት
ክቕረበለይ ኣለዎ። እንተዘየሎ ንኩልኹም
…….” እናበለ መለሰ። እቶም እንሳታት
ከኣ ምስ ሓሳቡ ተሰማምዑ።
ካብ’ታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ኸኣ
ሓደ እንስሳ ናብ ኣንበሳ ብምኻድ ክብላዕ
ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ለባም
ማንቲለ ብኣንበሳ ክትብላዕ ተርትኣ
ኣኸለ። ፈለማ ምኻድ ኣብያ ነይራ እያ።
እንተኾነ ኩሎም እንስሳታት “ኪዲ!
ኪዲ!” ኣገዲዶማ። እታ ማንቲለ ህይወታን
ህይወት ናይቶም ኣብ’ቲ ጫካ ዝነበሩ
ኩሎም እንስሳታትን እተድሕነሉ ብልሓት
ክትሓስብ ጀመረት። በዚ ምኽንያት ድማ
ኣብ’ታ ግብእቲ ሰዓታ ዘይኮነት ድንጉይ
ኢላ ናብ ኣያ ኣንበሳ ክትከይድ ወሰነት።

እናተሓባእኩን ናባኻ መጺአ” ብምባል
ምኽንያት መደንጐይኣ ነገረቶ።
ኣንበሳ በቲ ዝሰምዖ ክኣምን ኣይከኣለን።
መሬት ክሳብ ዝን
ቕነቕ ድማ ግዒሩ። “እንታይ ኢኺ
ትብሊ ዘለኺ? ብዘይካይ ካልእ ኣንበሳ
ንጉስ ናይ’ዚ ጫካ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ።
ኣበይ ኣሎ? ንዕናይ ኣርእይኒ!” እናበለ
ሕቶ ድሕሪ ሕቶ ኣዝነበ። እታ ማንቲለ
ድማ “ሕራይ” ብምባል ናብ ሓደ ማይ
ዝመልአ ኣዝዩ ዓሚቚ ዒላ ወሰደቶ። ኣብ
ጥቓ እቲ ዒላ ምስ በጽሑ “ኣብ’ዚ’ዩ
ቦትኡ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ’ዩ ተሓቢኡ
ዝህሉ” በለቶ።
ኣያ ኣንበሳ ዘረባ ማንቲለ ብምስማዕ፡
ናብ’ቲ ማይ ገጹ ጠመተ። ኣብኡ ኸኣ
ምስሊ ኣንበሳ ረኣየ። ስለ’ዚ ኸኣ ተጸዊጉ
ጠመቶ። እቲ ኣብ ማይ ዝነበረ እውን
ክጽወግ ጀሚሩ። “እዝስ ንዓይ ክጽወገለይ”
ብምባል ስለ ዝሓሰበ ኣዝዩ ተቘጥዐ። እቲ
ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ኣንበሳ እውን ልክዕ
ከምኡ ክገብር ርእይዎ። ናቱ ምስሊ
ምዃኑ ስለዘይፈለጠ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዒላ
ዝነበረ ኣንበሳ ሓኒቑ ንክቐትሎ ዘሊሉ ናብ
ዒላ ኣተወ። ኣብኡ ጥሒሉ ኸኣ ሞተ።
እታ ጎራሕ ማንቲለ ናብቶም እንስሳታት
ብምኻድ ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ነገረቶም።
ኩሎም ከኣ ብጥበብ ማንቲለን ብሞት
ኣንበሳን ተሓጒሶም። ንማንቲለ ድማ
ስለ እቲ ዝገበረትሎም ጽቡቕ ተግባር
ኣመስጊኖማ “ካብ ሓይልስ ጥበብ እባ
ይበልጽ፡” እናበሉ ኸኣ እታ ጥበበኛ ማንቲለ
ነቲ ሓያል ኣንበሳ ምስዓራ ተገረሙ።
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ዘቢብ ዘቢባ
ዘቢብን ዘቢባን እተን ክልተ መሓዙት፡
ናይ ፍርቂ ዓመት መርመራ ስለዝቐረበን
ኣብ ጽዑቕ መጽናዕቲ ቀንየን። ኣብ
ዝተራኸባሉ ኸኣ ዝበዝሕ ዕላለን
ብትምህርቲ ኰይኑ ቀንዩ። ትማሊ ዓርቢ
ናይ ምሸት ግን ዘቢባ ምስ መሓዝኣ
ክትሓድር መጺኣ።
“ናበይ ድኣ ምሸት ምድሪ
ክዳውንትኺ ትጠራንፊ?” ኣቶ
ኢብራሂም ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ንጓሉ
ሓተታ። ዘቢባ ክዳውንቲ ኣብ ንእሽቶ
ሳንጣ ክትጥርነፍ ስለዝረኣያ’ዩ።
“ምስ ዘቢብ መሓዛይ ክሓድር፡”
መለሰት ዘቢባ ክዳና እናዓጸፈት።
“እንታይ ዘሕድር ምኽንያት ኣለኪ
ድዩ?” ሓተተት ምጥርናፍ ክዳውንቲ
እናገረሞ።
“ጽባሕ ቀዳም ስለዝዀነ ትምህርቲ
የልቦን። ኣውድኣመት ልደት ስለዝዀነ
ኸኣ ‘ርሑስ ኣውደኣመት’ ክብላ
እንኰላይ።”
“ንሱስ ግርም ኣለኺ። ግን ጽባሕ
ንጉሆ ዘይመርከብክሉ?”
“ንስኹም ዓበይቲ፡ ኣውደኣመት
ክህሉ ኸሎ ንባጽዕ፡ ንተሰነይ፡ ናብ ዝዀነ
ርሑቕ ቦታታት ገይሽኩም ትቕንዩ።
ንሕና ኸኣ ርሑቕ ከይድና እንተዘይ
ሓደርናስ ኣብ ቀረባ ምስ መሓዙትና
ምሕዳር ክንስእን።”
“እሞ እቲ ክዳውንቲ ድኣ ንምንታይ
ኢልክዮ?” በለ ኣቶ ኢብራሂም
እናሰሓቐ።
“እዚ ምሳይ ዘሎ መማሰዪ እዩ። እዚ
ኸኣ ንጽባሕ ኣውድኣመት ቀይረዮ
ዝውዕል፡” ክዳውንታ ስለዘእተወት ኣብ
ዘላቶ ጠጠው ኢላ ክትዛረብ ጀሚራ።
“በሊ ካብ ነቐልክስ ኪዲ። ንሕና ኸኣ
ጽባሕ ናይ ንጉሆ ክንመጽእ ኢና።”
“ሕራይ ከይደ ደሓን ሕደር፡” ኢላቶ

ናብ መሓዝኣ ገስገሰት።
ዘቢባ ኣብ እንዳ መሓዝኣ በጽሐት።
“ርሑስ ኣውድኣመት፡” ከኣ በለት
ገና ማዕጾ ሰጊራ ናብ ውሽጢ ቤት
ከይኣተወት።
“ኣሕቢሩ! መን?” በለት ወይዘሮ ኣዜብ
ኣደ ዘቢብ።
“ዘቢባ! ብድምጻ ፈሊጠያ፡” በለት
ዘቢብ። ዘቢባ ምስ ኣተወት ንኽልቲአን
ሰላምታ ሂባተን ኮፍ በለት። ናይ ከመይ
ውዒልኪ ከመይ ቀኒኺ ሰላምታ ምስ
ተወሃሃባ “ምሕዳርኪ ምሽ መጺእኪ?”
በለት ዘቢብ ናብ ናይ ዘቢብ ሳንጣ
እናጠመተት።
“እወ!”
“ጽቡቕ ገይርኪ። ጽባሕ ቀዳም
ትምህርቲ ስለዘየለ ቀሲንና ውራይ
ልደትናን ዕላልናን ንገብር። ናይዚ ኣብ
መጽናዕቲ ዝቐነናስ ብዙሕ ኣየዕለልናን
ቀኒና። ሓቀይ?” በለት ዘቢብ።
“እወ ከምኡ ኢለ እንድየ መጺአ።”
ኢዳ ናብ ሳንጣኣ እናኣእተወት ከኣ
“ተዓመቲ ዘቢብ፡” በለት። ዘቢብ ምስ
ተዓመተት ከኣ ሓንቲ ብዘብለጭልጭ
መጠረዚ ዝተሸፈነት ነገር ኣውጽአት።
“ተኸፈቲ” በለት ዘቢባ።
“የቐንየለይ!” በለት ዘቢብ ተቐዳዲማ።
“እንታይ ምዃና ከይፈለጥኪ
የቐንየለይ፡” በለት ዘቢባ መልሲ መሓዝኣ
እናተጸበየት።
“እቲ ዘገደስ ህያብ ምሕሳብኪ’ዩ።
ንጽቡቐይ ኢልኪ ክሳብ ዝሓሰብክዮ ኸኣ
ዓይነት ናይቲ ህያብ ብዘየገድስ ጽቡቕ
ምዃኑ’ዩ ዝርድኣኒ፡” ልቦና ዘለዎ መልሲ
ሃበት ዘቢብ።
“ርሑስ ኣውድኣመት፡” እናበለት ከኣ
እታ ህያብ ንመሓዝኣ ኣረከበታ ዘቢባ።
ዘቢባ ቀስ ገይራ ህያባ ከፈተት።
“ዓሽሽሽሽሽ!” ብምባል ከኣ ንመሓዝኣ

ሓቚፋ ሰዓመታ። ዕለታዊ ፍጻመታት
እትምዝግበሉ ደብተር (ዲያሪ) ኢያ
ሂባታ። ዘቢብ መሓዝኣ ብሃውሪ ህያብ
ከም ዘይትህባ ትፈልጥ’ያ። ስለዚ
ኸኣ’ያ፦
“ብኸመይ ድኣ ነዚኣ መሪጽክለይ?”
“ንፍዕቲ!” ድሕሪ ምባላ ዘቢባ “ኣነ
ኸኣ ከምኣ ክትብልኒ’የ ተጸብየ። ‘ከመይ
ይብል ለባም’ ድዮም ዝብሉ ወለድና?
ዝዀነ ሰብ ዝሃበኒ ገንዘብ ዘዋህልለላ
ንእሽቶ ሳንዱቕ ኣላትኒ። ካብኡ
ኣምጺአ’የ ነዛ ህያብ ገዚአልኪ እምበር
‘ሃቡኒ ኣይበልኩን፡” ንመሓዝኣ ኣተኲራ
ጠመተታ።
“የቐንየለይ!” በለት ዘቢብ ብወገና።
“ዝገርመኪ በቲ ቅርሺ ወዲ ቅርሺ
ዘይኰነ በቲ ሰናቲም’የ ነዛ ‘ዲያሪ’ ገዚአያ።
ዋላ ንእሽቶ ዝመስል ነገር እንተደኣ
ኣዋሂልልካዮ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ነገር
ክኸውን ካብዚ ንርዳእ።”
“ጽቡቕ ኣለኺ! ነዛ ህያብ ብኸመይ
መሪጽክያ ግን ኣይነገርክንን፡” በለት
ዘቢብ።
“እዚኣ መዓልታዊ ዘጋጠመኪ
ፍጻመታት ጽሓፍላ። ድሕሪ ነዊሕ
ግዜ ብዙሕ ዘስሕቕን ዘሕርቕን ነገራት
ክህሉ’ዩ። ከምቲ በብሰናቲም ዓቢ ነገር
ንገብር፡ በብሓንቲ ገጽ ከኣ መን ይፈልጥ
ሓንቲ ጥራይ ዘይኰነ ብዙሕ መጻሓፍቲ
ይዀነልና ይኸውን? እቲ ፍልልዩ
እቲ ገንዘብ - እቲ ጽሑፍ ምዃኑ’ዩ።
እቲ ተመሳሳልነቱ ኸኣ ብንእሽቶ ነገር
ዝተዋህለለ ዓቢ ጽቡቕ ነገር ክኸውን
ዝኽእል ምዃኑ እመስለኒ።” ዘቢብ
ሓሳባ ስለዝገለጸት ካብ መሓዝኣ ሓሳብ
ተጸበየት።
“ንስኺ’ኳ ገለ ኢኺ፡” ምስ በለታ
ወይዘሮ ኣዜብ ህሩግ በለተን።
“ናትክን ምሕዝነት’ኳ ንበይኑ’ዩ። በላ
ንዕነ መጻንሒ ዝዀነክን ብልዓ፡” ኢላ
እንጀራ ቀረበትለን። ኢደን ተሓጺበን ከኣ
ድራረን ናብ ምብላዕ ኣተዋ።

ቁጽሪ
ሰሚራ እታ ናይ ቁጽሪ ክኢላ፡ ብዛዕባ ምርባሕ ካብ መጻሓፍቲ ዝረኸበቶ
- ንምርባሕ ዝምልከት ትሕዝቶ ቀጺሉ ይቐረብ።
ንስኹም’ውን ተመሳሳሊ ወይ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ እንተደኣ ኣምጺእኩም
ከነአንግዶ ከም እንኽእል ንሕብር።
1) ምርባሕ ብቚጽሪ ሓሙሽተ፥
ኩሉ ግዜ ኣብ ቊጽሪን ሓደ ከቢድ
ወይ ዝተሓላለኸ ስራሕ ብቐሊሉ
ክትሰርሖ ምፍታን ኣገዳሲ’ዩ።
ብሓሙሽተ ዝዀነ ቊጽሪ ከነርብሕ
ምስ እንደሊ ነቲ ቚጽሪ ቅድም ብ10
ነርብሓዮ። እዚ ቐሊል’ዩ። ምኽንያቱ
ነቲ ብየማኑ ዜሮ ጥራይ ምውሳኽ
እዩ ዘድልየና። ብድሕሪ’ዚ ነቲ ቚጽሪ
ን 2 ንመቕሎ። እዚ’ውን ከቢድ
ኣይከውንን።
ንኣብነት ንቚጽሪ 32 ብ 5 ከነርብሖ
ደሊና ንበል።
32 X 5 = ?
ፈለማ ን 32 ብ 10 ነርብሓዮ።
32 x 10 = ? ነዚኣ ዜሮ ጥራይ
ንወስኸላ
32 x 10 = 320
ን 320 ብ 2 ንምቀሎ።
320 ÷ 2 = 110
ስለዚ 32x 5 = 110 ምዃኑ

ንፈልጥ።
2) ዝዀነ ንኽልተ ብዘይተረፍ
ዝመቅል ቊጽሪ ምስ 6
ምስ ዝራባሕ ናይቲ መልሲ
መወዳእታ እቲ ምስ 6 ዝራባሕ
ቚጽሪ ይኸውን።
ንኣብነት 2 ንውሰድ፡ 6 x
2 = 12 እቲ መልሲ 12 እዩ።
መወዳእታ ወይ ብድሕሪት
ናይዚ ቚጽሪ ዘሎ ቊጽሪ ከኣ 2
ምዃኑ ንርኢ ኣለና። 2 ምስ 6 ከም
ዝተራብሐ ኣይንዘንግዕ።
ካልኣይቲ ኣብነት 6፡ 6 x 6 =
36 መወዳእታ 36 እንተ ርኢናዮ
6 እዩ።
ሳልሰይቲ ኣብነት 8፡ 6 x 8 = 48
መወዳእታ ናይ ቊጽሪ 48 ቊጽሪ 8
እንሆለ።
3) ብቚጽሪ 9 ንምርባሕ
ብቚጽሪ 9 ክነረብሕ ምስ እንደሊ
ድማ 10 ዝረብሖ እቲ ብ9 ከነብርሖ
ዝደለና ቚጽሪ ዝጐደሎ እቲ ቚጽሪ

ንባዕሉ ንገብር።
ንኣብነት9 x 7 =?
ቅድም ን7 ብ10 ክነርብሕ ኣለና።
እዚ ኸኣ ከምቲ ቀዲሙ ዝተገልጸ
ብየማን ሓንቲ ዜሮ ምውሳኽ ጥራይ
እዩ።
7 x 10 = 70
ንሕና ደሊና ዘለና 7 x 9
7 x 9 = 7x 10 – 7 = 70 – 7
= 63
ስለዚ 7 x 9 = 63

